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 عجارملا ةملك

 ىلاعت همسن

 يزيزع كيدي نيب يذلا باتكلا ناونع ةثيدحلا ريسافتلاو ويهفتلا

 ةكرح وج يف ةيبرعلا ةغللا ءارق عضي نأ هميدقت نم لمأن يذلاو  ءىراقلا

 .رشع عبارلا نرقلا يف ريسفتلا

 هاطعأ وأ لك عوضوملا بعوتسا هنأب ىعدي ال هسفن بتاكلا نأ مغرو

 نيالا زق نه ةفاودلاو: لئاحلا نحت هتازاشإ نأ "لإ يق اهدرك

 اقوي 56 هبوبو . ةيانعب هيلع .ةثيدحلا ريسافتلل ليلد باتكلاب قحلاأو

 .ةيدروألاو ةيسرافلا نيتغللاب ةروكذملا بتكلا ءامسأ بيرعتل اندهج انلذب دقو

 . قيفوتلا ّىلو هنإ .ديجملا هباتكل نيمداخلا





 ةلقو «ةريخألا نورقلا يف ريسفتلا خّرؤي هنأب يعّدي ال روطسلا هذه بتاك
 نم ببس  ةعيشلاو نييناريولا ددجلا نيرسفملاب قلعتي ام يف ةصاخ  رداصملا

 . ةينمألا هذه قيقحت نود تلاح ىتلا بابسألا

  ةعيشلا عم ددجلا نيرسفملاو ريسفتلاب قلعتي اميف - رداصملا صقنو
 ةدحاو ةلاقم ىتح دجوت ال هنأ ءاعدالا عيطتسأ ثيحب .ةيدجلا نم اذج لصو

 .ددصلا اذه ىف ةعماج

 ملع نأ يهو . ةقيقحلا هذه تابثإ ناك باتكلا اذه نم لوألا فدهلاو

 .ديجو زيمتم .مالسإلا خيرات نم ريخألا نرقلا يف ء.ريسفتلا

 .«بسحف قاوذألا لك نم ريسافتلا ةرفوب ةتحب ةروصب طبترت ال ةزيملا هذهو

 ةيعامتجالاو ةيدرفلا ةرظنلا يف ربيغت ءريسفتلا ىلإ ةرظنلا رييغتب ةقالع اهل لب

 . ةيفرعلاو

 ريسفتلا ةباتك يف ةميظعلا ةكرحلاو .ميركلا نآرقلا ىلإ ةدوعلا نأ ودبيو

 . ةلماشلا ةيحالصإلا ةروثلا تازيمم ىدحإ ءريخألا نرقلا ىف

 ملاعلا يف ةلماشلا ةيحالصإلا ةكرحلا هذه يف اهعمسن ىتلا ئقيسوملاو

 مالسإلا ةايحل ضبانلا بلقلا اذه .نآرقلا توص نم ةقلطنم يمالسإلا

 .داريإو



 ىلإ ةدوعلا نم ًارربم مالسإلا ىلإ ةدوعلا نم ىوقأ دجن مل .راصتخاب معن
 .ديدج نم هفاشتكاو .نارقلا

 .كلذل هلك لوألا لصفلا انصّصخ دقف انه نمو

 نم دوصقملاو .ريسفتلا ةكرح باتكلا اذه يف ريسفتلا نم دوصقملاو

 .نرقلا اذه وه «ديدجلا»و .اهبتك «ريسافتلا»

 زيكرتلا عيطتسن اننإف «كلذل ةقيقد ةينمز ةرتف ديدحت ام ًابولطم ناك اذإو
 ثيدحلا يملعلا ريسفتلا باتك ةيادب نالكشي «نيباتك رودص خيرات ىلع

 مارجألاب قلعتي اميف ةينآرقلا ةينارونلا رارسألا فشك) وه لوألا باتكلا

 .(ه /١791 ةيبهولا ةعبطملا  رصم  تادلجم

 نداعملاو تابنلا يف ةينابرلا رارسألا نايبت) وهف يناثلا باتكلا امأ
 .(ه ا ايروس - ةيناويحلا صاوخلاو

 ١١5 ةنس قفوتملا) ىناردنكسالا دمحأ نب دمحم فيلأت نم ناباتكلاو

 ش .(ه

 يدنهلا حلصملا ناخ دمحأ ديسلا نم (ناقرفلاو ىدهلا وهو .نآرقلا

 ةقيرطو هراكفأو هدئاقع ىلإ هنم لصف يف .باتكلا اذه قرطت يذلاو .ملسملا

 :ريسفتلل  ةئياتك

 رشع ةسمخ لالخ .نآرقلا نم لوألا روسلا نم ١5 ريسفت عاطتسا دقو

 .ه ١١١17 ىتح 1١؟91ا/ ةنس نم .ًاماع

 ءرخآ ريسفت يأ نم قمعأ ناك هريثأتو .قباسلا نم بيرقلا رخآلا باتكلاو

 حلصملا هذبع كييعفمل فيلا تاونسلا ريراقت ةثيدحلا ريسفتلا ةكرح ثعب يف

 عماجلا يف هتافو لبق اهاقلأ يتلاو ءرصمل مظعألا يتفملاو .فورعملا

 اها 1777 ىتح /١١1 ةنس نم ءرهزألا



 نيرئاسلاو هذيمالتو هدبعل يريسفتلا جهنملا ىلإ انرشأ لوألا لصفلا يف
 نم نينثإل انصّصخو .هريسفتو هدبعل ًالقتسم الصف انصّصخو .هجهنم ىلع
 + يمسافلا نيدتلا" لام انقر م نيلكسم نياسق ةييردملا عنهل قيعباتلا
 يواطنطلاو

 ةقيمع راثآ تاجضأر ريثأت مم 2 ا نود 0 0 نرقلا

 . ىدصلا

 يدنهلا ناخ دمحأ ديسلا ريسفتك «ةيبلس راثآ ريسافتلا ضعبل نوكت امبر

 .نرقلا اذه يف ريسفتلا خ خيرات يف هعابتأ هلو «ةزكرملا ريسافتلا نم ربتعي

 (نآرقلا نم عاعش) ثالثب انيفتكا ةيناريإلا ريسافتلا نمو
 «نيون ريسفت»و «ةرم نيثالثلا براقي ام عبط يذلا .يناقلاطلا هللا ةيآل

 نا ركل ب ا ا هن)و تي او جر

 يف تثحب يتلا ءتتكلا قي رق اضوهفف 000 انعضو اجلا يفو

 يف ددصلا اذه يف بتك ام لك عمجل ةينلا تهجتا اذإو «ريسافتلا وأ زيسفتلا

 . لقتسم باتك نإ ةجاحب وهو .نيفلألا زواجت امبر .ريخألا نرقلا

 باتكلا اذه مّيق نمل يركش ليزج ميدقت الإ ينعسي ال ماتخلا ىفو

 يدهم دمحم ديس روتكدلاك ناجح ةدعاسم يل مدقو فأيهو هححصو

 ايدبأو «تادونسسملا اعلاط ثيح .راكن قداص دمحمو «.ىرفعجل : ا

 . ةيئاهنلا هتغيصب جرخيل .ةعفانلا امهتاظحالم





 لوألا رتممقلا

 ةيحالصإلا تاكرحلا ىف نآرفلا ىلإ ةدوعلا

 ةصاخ «ةيعامتجالا تاكرحلاب ريخألا نرقلا يف نآرقلا ريسفت خيرات طبترا

 . يمالسإلا ملاعلا ميلاقأ لمش يركف ثعبك , ينيدلا حالصإلا تاكرح

 هطبر نود خيراتلا اله ثثحب عيطتسن ال ثيحب .دحاو جيس نمل لوحتو

 . ةيحالصإللا تاكرحلاب

 . يمالسإلا قرشلا يف نرق لبق ت تأدب «.ةينيدلا ةيحالصإلا تاكرحلاو

 ةقطنم نم توافتت تناك اهنأ الإ .لوصألاو قلطنملا يف اهتدحو معغرو

 اهنأ الإ ,ةعقب لك يف ةكرتشمو ةددعتم تارربمل اهكالتما مغر يأ .ىرخأ ىلإ

 ةدحاو ةلتكك كرحتت مل اهنأ يأ . ىرخأ تارربمو تاقلطنمو راثآ اهل تناك

 .دحاو تفوبو ةدحاو ةرم ةمجسنم

 ًامامت (ةدتمم روذجو ةديدع تارّربم اهل تناك .ةيركفلا تارييغتلا هذه

 دوعت يتلا ءابوروأ يف رشع سداسلا' نرقلا ىف ذ ينيدلا حالصإلا ةكرحك

 عساتلاو رشع نماثلا نرقلا ىتح ترمتساو 5 يناثلا نرقلا نقل | اهروذج

 اهدجي .كديعب نم اهبل عظانلاو ةئيطب ل وي دو 7 و .رشع

 ءطوبهو دوعصو تاجرعتو تافطعنم اهيف ةينيوكتلا اهتريسم نأ لإ
 . ةحضاو تسيل اهتروصو

 كديدجتو . يمالسإلا ملاعلا يف ةايحلا ديدجت تفدهتسا يلا ةضهنلاف
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 ملاعلا يف ةيحالصإلا تاكرحلا ةداقف .ةيويندو ةينيد تارربم اهل .ركفلا

 ةرشابم ريغو ةرشابم ةروصب .يبرغلا ركفلل مهتهجاوم مهل تناك .يمالسإلا

 .اهبب اورثات :نيذلا .«نيفقتملاو

 ةيادب م(١1ا/54) ةنس رصم ىلع نويلبان ةلمح نوربتعي نيققحملا ضعب

 مل يعولاو ةظقيلا هذه نأب  ليق امكو كلذ نأ الإ ,ةوحصلاو ةظقيلا هذه
 . ةرمتسم تلاز ال ةعساو تاجوم تناك لب .دّدحم ناكم وأ نامز امهل نكي

 يفو ءأدبت نأ لبق ةضهنلا تهتنا .يمالسإلا ملاعلا ميلاقأ ضعب يف

 يفو .دعاصتلا وحن تهجتا ثلاثلا مسقلا يفو .فعضلا وحن هجتت اهضعب

 . ةيمالسإلا ةروثلاب تهتنا ناريإ

 ةرئاد يف «حالصإلا» هتلاقم يف كرب .) لاثمأ .نيققحملا ضعب

 ملاعلا يف ةيحالصإلا ةكرحلاو ةضهنلا لماوع نودّدعي (ةيمالسإلا فراعملا

 : يلي امب يمالسإلا

 ةيمالسإلا قالخألا ءايحإ ىلصألا هفده ناك يذلا ىباهولا طغضلا - ١

 . حلاصلا فلسلاك

 .ةيرعلا» ةينطلا ةوقنا و. 8#
 . ةينامثعلا ةموكحلا ىف «ةيررحتلا» تارييغتلا -

 . ينيدلا مهسامحب نوملسملا رثأت نيذلا تناتستوربلا نيرشبملا طاشن -

 لماوعلا هذه رثكأ نإف «.ةيباهولل هيطعي يذلا رودلا نع رظنلا ضغبو

 .ةيبرغلا ةيندملا عم مداصتلا :وه يلك ناونع تحت اهجاردإ عيطتسن

 ةحيرص ةقالع نود يأ .رشابم ريغ :نيوحن ىلع ناك كاكتحالا اذهو

 هم

0 

 . ةرشابم ةروصب متي كاكتحالا ناك ةرمو .تناريإ يف ىرج يذلاك .رامعتساالاب

 رصمك . يمالسإلا ملاعلا نم عاقب يف ىرج امك . يرامعتسا موجه عمو
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 نيطسلفو نانبلو ايروس مضي يذلا عساولا ىنعملاب) ماشلا دالبو رئازجلاو
 . هلالقتساو ناتسكابلا سيسأت لبق ةصاخ .دنهلا وملسمو قارعلاو .(ندرألاو

 يزيلجنإلا ةصاخ . ىبرغلا رامعتساالا عم ةرشابم ةهجاوملا تناك ثيح

 ةقالعلاب ًانوهرم ناك يركفلا رّوطتلا نم ًائيش نأ ةظحالم عم .يسنرفلاو
 . ىوقلا هذه عم ةرشابملا

 دقحو ,يبرغلا ركفلل بح .دقحلاو ةبحملا عمجي روعش . نيضراعتم

 . ''0(ىبرغلا رامعتساالا ىلع

 ىف (ةسطتاةلعممع) نيمأوت اناك دقحلاو بحلا» :رخآ ناكم يف لوقيو

 نم ريثكلا لبق نم اههجاون ةلاح مويلا يمالسإلا قرشلا يفو .برغلا لباقم

 يبرغلا ركسعملا نوربتعي مهنأ الإ ,نييبرغلا ركفلاو ملعلاب نيبجعملا نيفقثملا
 . '')(هنونيديو مهتيرحو مهلالقتسال ايداعم

 تاذ تيقبو .ءاهروص تفلتخا يتلا يعولا تاكرحل ةيساسألا ةزيملا

 مايل ىلإ رظنت نكت مل اهنأ . يمالسإلا 30 يف هباشتم وأ دحاو نومضم

 ايويندو ًاينيد لماك م .طقف يبلق ناميإك وأ .نمزلا اهيلع ىفع ةديقعك

 افا ايد سيلو ادهش اغلاب ًاركف يأ . ايعايفعاو انقانعو ايسايسو دالخاو

 نوموقي امدنع .مهيلع ٌرعي ناك .نونيدتملا نوركفملاو نوحلصملا

 ةيندم تزرفأ دقو ةيحيسملا اودجي نأ .ةيحيسملاو مالسإلا نيب ةنراقمب

 .ةايحلا نع دعبلا شيعي .«.ةمخضلا هتراضحب مالسإلا امئنيب .ةميظع

 ١١( ص نارهط - برغ يسايس «ءهشيدنا رد يريس» هباتك يف تيانع ديمح 79.

 ص - نارهط  ةعماجو نيد ءهرابرد راتفك سشش» :هباتك يف تيانع ديمح (؟) 14 .
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 اهمامتها ةيبلسو .ةحارلاو ةعدلا نع ةثحاب ةيحيسملا نومهفي اوناك مهنأل

 حالصإلاو حافكلا نيد مالسإلا نأو «ةيبلس تايقالخأب ةوشحم ءايندلاب

 .ملعلاو لقعلا ريصنو .نارمعلاو

 ينيدلا حالصإلا نوركذتي اوناك «.نينثإلا نيب نونراقي اوناك امدنعو
 نم كلذ نيربتعم .سّدقملا باتكلل ةدوعلا مهراعش ناك يذلا .«تناتستوربلل

 .اهتروطو ةيبرغلا ةيندملا يف تثدح يتلا تارييغتلا مهأ

 ةيمالسإلا ةراضحلا تغلب ثيح .خيراتلا تامكهت نم هذه نوكت امبرو
 اهنورق شيعت ابوروأ تناك يذلا تقولا يف .يرجحلا رشاعلا نرقلا يف اهجوأ

 لقعلا رصعو ءابوروأ ىف ةيعانصلا ةروثلا تأدب امدنعو .ةملظملا ىطسولا

 تناك «ةيسخلا ةورقلا هذه ند ةفاسخلاو ةيبلعلا تازرنلا ةيقيزن ىعرلاو
 يف طاطحنالا رصتقي ملو ءىطسولا نورقلا يف شيعت ةيمالسإلا نادلبلا
 .هب لخأو ًاضيأ مهنيد مع ل يمل د فرخ

 .ركفلاو ملعلا لعاشم ةلمح نم ىطسولا نورقلا يف نوملسملا ناك

 امدنعو .ةيضاملا لا زونك باوبأ ىلع قيمع تابس يف نوطغي اوناكو

 اوضق لق مهنأ يه ىهو «ةرم ةقيقح مهتهجاو ,رفاكلا رامعتسالا طايس مهتظقيأ

 فلسلا» كاذل فلخلا سئب مهنأو .نيضاملاب نورختفي انورق مهرمع نم

 مهددؤسو مهزع يف ببسلا ناك يذلا نيدلا اولوح دق مهنأ أو .(حلاصلا

 . عوج نم ىنغت الو نمست ال ةدكار ةلمع ىلإ . يقالخألاو يل مهمدقتو

 .تاذلا دقن نوسرامي اوناك .ءابرغلا ىلع مهجاجتحا مغرف اذهلو

 ةوطخلا نأب ,مهصيخشت ناك نوينيدلا نوحلصملا عسوأ ريبعتب وأ ؛نويفلسلا

 ةيمستو) «حلاصلا فلسلا» ةريسو «ةنسلا» ىلإ ةدوعلا يف صخلتت ةيساسألا

 .ةيرورض (انه نم تءاج ةيفلسلاب ةيحالصإلا تاكرحلا ضعب

 ال حلاصلا فلسلل «ةيقيرطلا» اودمتعا دق .ءالؤه نأ حضاوو

 عيمج يف مالسإلا نكر هنوربتعي اوناك ميركلا نآرقلا نأ يأ «ةيعوضوملا»
 نأب نودقتعي اوناك مهنكلو «ةيعامتجالاو ةيدرفلاو ةيدابعلاو ةيناميإلا داعبألا
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 نرقلا يف نّودي مل ثيدحلا نأب نوري اوناك مهنأل «ةقدب دقنت نأ بجي ةئسلا
 عيمطتو ةيبهذمو ةيموق تايبصع ةجيتن «لعجلا» لخد نورف دعبو .لوألا
 . نيعاضولل تاموكحلا

 . ةنسلل ةريبم (حلاصلا فلسلا»و نآرقلل ةحراش «ةئسلا» تناك دقف

 نأ هب ملسعلا ردقلاو ءام ذح ىإإ مهبم (حلاصلا فلسلا» نم مهدوصقمو

 .مهنيعباتو «نيعباتلا رابكو ءنيدشارلا ءافلخلا بعوتسي حلطصملا اذه
 .ينيوجلاك نيركفمو .لبنح نب دمحأ ةصاخ «ةعبرألا بهاذملا يسسؤمو

 ذاتسألا ىلإ «ةيزوجلا ميقلا نباو «ةيميت نباو ,يزوجلا نبا ةصاخ «يىلازغلاو

 يضل يف نيج مكلا زاك عيال ىف ريش يذلا يدانع دمحم - هال
 .ياكيدحلا

 يمادعلا عسم نوقفتي اوناك .ريخألا نرقلا يف نويمالسإلا نوحلصملاو

 مهنأ الإ «ةيعرشلا طابنتسالا رداصم مهأ نم «ةنسلا»و («باتكلا» نأ ىلع

 . كلذ ىلع «داهتجالا»و «عامجإلا» نوفيضي

 ةديدجلا مهتارظن يه داهتجالاو عامجإلاب قلعتي اميف ةمهملا ةطقنلاو
 نمضي لكشب ماعلا يأرلا حصأ ريبعتب وأ ماعلا ركفلل فدارم وهو . عامجإلل

 . ةينقتلاو ةينوناقلا هتميق

 وأ (دقعلاو لحلا» لهأ رظن تاهجو قافتا ناك .عامجإلل ميدقلا ريبعتلاو

 هقادصمو كلذ موهفمو ءام رصع يف رظنلا تاهجو باحصأ وأ ,نيدهتجملا

 تناك نيحلصملا نأ الإ .لوهجمو مهبم ثيدحلاو ميدقلا مالسإلا خيرات يف

 . بوصأو حضوأ مهرظن ةهجو

 فرع دقف .يروهاللا لابقإ هحرط ام «ةيعقاو تافيرعتلا رثكأ لعلو

 . "7يمالسإلا

 .198 ص .مالسإلا يف ينيدلا ركفلا ءايحإ  ي وهاللا لابقإ دمحم (”)
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 نيب ةينفو ةقد رثكأ ثحب لالخ نم .(ةلملا هيزنتو ةمألا هيبنت) ةفورعملا ةلاسرلا
 دنع داهتجالاو ةنسلا دنع عامجإلا ةلوقمب «باونلا سلجم ليكشت ةيعورشم

 . ةعيشلا

 .دقعلاو لحلا لهأ ةفيظول مهديدحت يف ةنسلا لهأ رظن ةهجو نإ يأ

 .ناذفان امهالك .نذإ ىلع دهتجملا نم اولصح نيذلا وأ ,.(نيدهتجملا)

 .(*7(يدصتملا ةيلهأ» دروم يف لهاستي .ةلاسرلا نم رخآ ناكم يفو

 باب حتف ىلإ نوعدي .ةنسلا نويحالصإلاف .داهتجالا باب يف اَمأ

 .نورق ةرشع ترمتسا «ةقلغل ةيخيرات ةبرجت دعب .داهتجالا

 : اراهت اراهجت هتلل3 اوتلغاو: ن ىفانقلا لدي اعناون اردص فاهكتالا او: يععاو

 ردصم عبار (لقعلا) داهتجالا نوربتعي نيذلا ةعيشلاب ًايّسأت كلذ ناكو

 .هدذبع دمحم ىإإ , يدابأ دسألا نيدلا لامج ديسلا نم نوحلصملاو

 لق «لابقإ دمحم ىلإ .يدنهلا ناخ دما كديسو . يولهد هللا يلو هاش نمو

 ةموسوملا ةيركفلا ةلاضلا ةقرفلا سّسؤم .باهولا دبع نب دمحم ئىتح

 .دورق ةرشع

 ىرخأو نيمحتلم ةرات «نايركف ناهاجتا ةيمالسإلا حالصالا ةكرح يف زرب

 ةيرعشألا : ىناثلا هاجتالاو ,ةثيدحلا ةلزتعملا :لوألا هاجتالا .نيلصفنم

 . ةثيدحلا

 4١. 25ه 2و ص قلملا هيزنتو ةمألا هيبنت - ىنيئان نسح دمحم (:)
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 دمحمو ىدابأ دسألا نيدلا لامج ةئيدحلا ةلزتعملل نودصتملا ناك

 يسارا نم ةعيشلا يحلصمو لابقإ دمحمك .مهيده ىلع زاس نمو .هدبع

 ,ةيلقعلا مولعلاو لقعلا دامتعا .ىلوألا ةجردلاب .ةعومجملا هذه ةزيمو
 . ثيدحلا لقعلا رهاظم نم اهمظعم يه يتلا ةديدجلا مولعلاو

 ةيرعشألا وّدصتم اّمأ .ثيدحلا دقنو رايخلاو ضيوفتلا دامتعا ىلإ ةفاضإ

 دمحم .هءارو نيرئاسلا زربأو .باهولا دبع نب دمحم مهنم ناكف .ةثيدحلا

 قيرطلا اذه نعو . مّيقلا نباو ةّيميت نبا ىلإ ًايركف نوبسني نيذلاو ءاضر ديشر
 ةهج نم يرعشألا نسحلا يبأو .ةهج نم لبنح نب دمحأ ىلإ نولصي

 . ىرخأ

 «ناريإ يف عئاشلا «يرابخإلا» جهنملا ىلع مهدامتعا ءالؤه زيمي امو

 ىلع ةيلقنلا مولعلاو «لقعلا ىلع لقنلا نوحجريو .طايتحإلاب نولمعي ثيح
 ىلع رجحتلاو .«يغبني امم رثكأ .هباحصأو ثيدحلاب مامتهالاو «ةيلقعلا مولعلا

 عويشو .(ربجلا» وحن ليملاو .ليوأتلا لامهإو .رومألا رهاوظ دامتعاو ,صنلا

 .(0مهيف داهزلا ساوسو

 يف تدمتعا .يمالسإلا قرشلا يف ةيمالسإلا ةيحالصإلا ةكرحلاف .لجأ
 ,ةقباسلا مالسإلا داجمأ ءايحإو .ةيلصألا عيباتيلا ىلإ ةدوعلا ىلع اهتيجيتارتسا

 ذوفنللو .رامعتسالل هجاوملا ركفلاو «ةيموقلا» ىتحو ءاهيف «ةينطولا» نكت ملو

 يذلا يسيئرلا ببسلا نإ» :ًالئاق يرهطم ىضترم ديهشلا ذاتسألا بتك ثحبملا اذه نمض (0)
 اهحوضو دقفت (يناغفألا نيدلا لامج ديسلا) عم تأدب يتلا ةيمالسإلا ةضهنلا نم لعج

 ىلإ .(هدبع دمحم خيشلا) هدبعو لامج ديسلا دعب حالصإلا ءايعدأ دئاقع كرحت وه ءاهقنورو
 هذه اورّيغ دقو .قيرطلا اذه يف ركفلا ةدودحمو ةقيض ةرئاد يف مهعوقوو ةيباهولا عابتأ

 اهيف اوغلب لب .فلسلا ةئس عابتا ىلإ طقف سيل اهب اوطقس «ةيفلسلا» نم عون ىلإ ةضهنلا
 ىلإ ةدوعلا لكش ذخأ .لوألا مالسإلا ىلإ ةدوعلا نإف ةقيقحلا يفو .ةيميت نبا عابتا دح ىلإ

 ةيروثلا حورلا تلوحتو .هيلع اهورسفو ةيحطس رثكألا يمالسإلا بهذملا وهو «ةيلبنحلا
 اصوصخو ةلبانحلا تادقتعمل ةفلاخملا دئاقعلا عم عارص ىلإ .دادبتسالاو رامعتسالا ةعراقمو
 0١(. ص [1978 اردص  نارهط] ةريخألا ةنس ةئملا يف ةيمالسإلا تاكرحلا) .ةيميت نبا

 /ا١



 ينيدلا ديدجتلاب نيبلاطملا ةعيلط يف ربتعي يذلا نيدلا لامج ديسلاف

 ناك هنأ مغر .مالسإلا لوصأب كسمتلل ىوصق ةيمهأ ديعي .ىعامتجالاو

 هعناشفا لأ ةعتاربإ لوح ةحللاف «ةطرقلا لأ ةنطولا رياعلا" ف ءايعمألا
 امبرو .كلذ نع لوؤسملا - هريغ لبق -وهو ءارمتسم لاز الو .دعب هتني مل

 . ةلوهجم ةيواز يف  بناجلا اذه نم - ىقبي نأ دمعت

 ةيفانملا ةيمالسإلا ةدحولا ةركف بحاص وه ناك دقف .ىرخأ ةهج نمو

 . ةيموقلا «ةلاحلا» ل

 ةدحوب اودان ءال مأ «نييفلس» اوناك ًءاوس نييحالصإلا نأ هركذ ريدجو

 ىلإ نوملسملا لوحتي ثيحب «.ةيمالسإلا قرفلا نيب بولقلا فيلأتو .ةملكلا

 . هللا لبحب اومصتعي نأو «لبق نم تناك امك .ةدحاو ةمأ

 لامج ديسلا عم ًامجسنم ناك يذلا .هدبع دمحم خيشلا نأب ًاملع

 ىف هتيغرو «هتديفع يف هصالخإ مغرو .دحاو قدنخ يف هعم حفاكو .نيدلا

 ديشر دجن امنيب ,.ىموق ىنطو «سح» هيدل ناك .ةميدقلا مالسإلا ةوق ءايحإ

 نيدي .نارقلل هريسفتو هتقيرطل عباتملاو .هراكفأ 555 .نميألا هدعاس اضر

 . (ةيموقلا»

 ان دك
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 نيحلصملا رود

 امهتالاقم عيمج اوصّصخ دق هدبع دمحم خيشلاو نيدلا لامج ديسلا

 نيدنتسم - ينارق ريبعت وهو - (ىقثولا ةورعلا» ةكرتشملا امهتلجم يف ةيسامحلا

 .ةيمهأ رثكألا ىعامتجالا دعبلا تاذ تايآلا ريسفتو .نآرقلا تايآل

 هلمعب قلطنا .«. فيعض ةيسايسلا ةدايقلا رود نأب نقيأ نأ لكدعب هدبعو

 لمعلاب مايقلاو ةنيملجملا داقتناو لقعلا ةوق ةراثإ لالخ نم يحالصالا

  كاذنآ بصعتلاو رجحتلا ةعلق  رهزألا عماجلا يف أدب ةيادبلا يف

 تاالاجر ةيعوتو .ءاملعلا عضو حالصإل ىدصتف ءهراونأ تعشو ؛هيف لغلغتو
 هريسفت ءالمإ يف رمتسا .ىرخأ ةهج نمو .فهكلا لهأ ةمون نم ءاتفإلا

 .هذاتسأ تانايب نودي . هسنؤمو هذيملت اضر ديشر دمحم ناكو .مهملا

 .(«رانملا» لصف عجار) اهحقنيو

 :(مه 1١١١5 - 7١1١؟) ؛(م ادفكم-ا1مكلك) يددهلا ناخ دمحأ ديسلا

 ثارتلا ءايحإو .ثيدحلا ميلعتلا جيورت يف ريبكلا ينيدلا حلصملا متها

 هنازتا دقف هنأ الإ «نآرقلا ريسفت بناج ىلإ .«ةركيلع» ةعماج سسأو «.ميدقلا

 .«ةيرهدلا» وحن هجتاو . ىعرشلا هبدأو هلادتعاو

 عجار) ادبي بتكو ى ةوقب يدابأ دسألا يذلا لامح ديسلا هيلع در لقو

 .هجوتلاو نارقلا ىلإ ةدوعلا ةجوم تدعاصتو .(ناخ دمحأ كيس ريسفت لصف
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 . يمالسإلا ملاعلا راطقأ عيمج يف ريسفتلا وحن

 :(ه )1١1175-١١779 ؛.(م 1917 - 81١1ا/) ينامعن يلبش

 ذخاؤي ناكو .نآرقلل رخآ ريسفت بحاصو .ناخ دمحأ ديسلا ليلخ

 يفو .ةيقيقحلا هتميق نآرقلل نوفرعي ال مهنأب دنهلا يف ةيمالسإلا ةيبرتلا يلوؤسم
 يريسفتب نوفتكي .ةلصفم بتك ةعضب ةينيدلا ةولعلا 0 سردي يذلا تقولا

 .ةفسلفلاو قطنملل تاونس سمخ نوصصخي مهنأ و أ .نيلالجلاو يواضيبلا

 . 229(نآرقلا مّلعتل اذنغاو ًاماع اوصصخي نأ نود

 :(مه )1١15/89- !١١6 ,.(م 1998- )1"1١/817 يروهاللا لابقإ

 كرت «ناتسكابلا نم ريبك حلصمو ميكح يروهاللا لابقإ دمحم ةماللعلا

 ينيدلا ركفلا ءايحإ يف هريثأت .ةيسرافلا ةغللاب ينافرعلا رعشلا نم ًاناويد
 ريمأو ىدازا مالكلا وبأو «ناخ كوع ديسلا اهكرت يتلا راثآلا عم بسانتي

 . ةيدنهلا ةراقلا هبش نيف يدنسلا هللا كيبعو . ىلع

 دكأ دق نآرقلا نأب) :«مالسإلا يف ينيدلا ركفلا ءايحإ» هباتك يف لوقي
 .©”(ركفلا ىلع دكأ امم رثكأ لمعلا ىلع

 ةنوحشم هراعشأ مظعمو .ةيأب اهيف دهشتسي ال ىتلا تاحفصلا يه ةليلقو

 .لاع توصب نآرقلا أرقي ىلوألا هرمع مايأ نم لابقإ ناك :نيققحملا دحأ هنع

 ايام اموي نآرقلا نع ائيش كل لوقأس * هل لاقو هدلاو رم .نارقلا ولتي ناك ةرمو

 . «لابقإ

 نآرقلا أرقا» :هدلاو هل لاق .نآرقلا ةءارقب لوغشم وه امنيبو .ةدم دعبو

 . «هناحبس هللا لبق نم كيلع لزن لق هنأكو

 نآرقلا أرقي ناكف .لابقإ بلق يف هديداخأ رفح دق «.غيلبلا ريبعتلا اذه

 .ةعماجو نيد هرابرد راتفك شش - تيانع ديمح- (1)

 ١. ص .مالسا رد ينيد ركف يايحا  يروهاللا لابقإ دمحم (ا/)

 لوما



 تناك فحصملا قاروأ نأ ىتح .ءاكب ةلاح يف وهو .باّذجو ليمج نحلب

 ىف ةيمالسإلا ةيتكملا يف ةدوجوم نارقلا نم ةخسنلا هذهو .هعومد نم لتبت

 .«روهال جلاك

 يوني ناكو .نآرقلا ةفرعم ىف ةلاسر ةباتكل تاركذم لابقإ أيه دقو

 دق لجألا نأ الإ ,«2(«نآرقلا ةعلاطمل لخدم» ناونع تحت باتك يف اهعمج
 ,.2('١١١.ةينمألا قيفحت لبق هافاو

 :(ه )1١1589-55"١ ,(م 1955 - 8107١؟) يدنسلا

 ريسفت يف نامحرلا ماهلإ ريسفت بحاص يدنسلا مالسإ نب هللا ديبع

 .نآرقلا

 ةيصخش ىلع نووكري نيملسملا باتكلا ضعب نإ : يدنسلا لوقي

 .نآرقلا ميلاعت نم رثكأ مالسإلا راصتنا لماوع زربأ نم هرابتعاب كك لوسرلا

 ةيصخش ريثأت يف نوغلابيو .«لطبلا» سيدقت ىلإ نوملسملا ليمي ةجرد ىلإ

 . ةيخيراتلا تالوحتلا يف لاطبألا

 يتلا يه ةيروثلا نآرقلا ميلاعت نأب - يدنسلا ىري امك  عقاولا امنيب

 . 2' !)مالسإلا ةمظع روهظل فارسن

 :(ه 105-10/8) (م 19608- 1844) دازآ مالكلا وبأ

 .ملسملا يدنهلا حفاكملاو .حلصملاو رّسفملا دازآ مالكلا وبأ انالوم

 .دنهلا ىف لالقتسالا ةداق دحأو

 قوقح نع عافدلاو يزيلكنإلا رامعتسالا ةحفاكم يف هرمع ىضق

 . سودنهلاو نيملسملا نيب بولقلا فيلأت يف هدوهج لذبو ءدونهلا نيملسملا

 37١. 55050 ص .لابقآو نآرق  يدنج ريب يدمحأ دمحأ (8)

 1[مامملسعانمد م طع دندلإل هذ 0 اتءوس (9)

 ام) ناونع تحت يتعيرش يلع روتكدلل باتك «ةيسرافلاب لابقإ نع بتك ام لضفأ نم )٠١(
 . (لابقإو

 )١١( ص «.ةعماجو نيد هرابرد راتفك سش  تيانع ديمح 78-170 .
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 ةراقلا هبش يملسم ةصاخ .ريخألا يمالسإلا نرقلا يحلصم ةيقبك  ناكو

 - نايدألاو قرفلا عيمج ةدحوو نيدلاو ملعلا نيب ماجسنالا ىلإ ةيعاد  ةيدنهلا

 نامجرت :اهنم ةديدع راثآ هل .نآرقلا مولعو ريسفتلاب قلعتي اميف

 ىلإ مجرتو «ةيدرألا ةغللاب لصألاب بتك .نآرقلل يريسفت باتك) .0"'2نآرقلا
 .ودرألاب ةحتافلا ةروس ريسفت :باتكلا مأو . (اضيأ ةيبرعلا امبرو ةيزيلجنإلا
 ةفرعم يف ةعدبم تاقيقحتو تافلؤم عم .(ودرألاب) ةينآرقلا تاروصتلا سسأ

 نينرقلا يذ نع كنولأسي»و .فهكلا باحصأ اهنمض نم نآرقلا صصق
 .«(ريبكلا شوروك وأ نينرقلا وذ ناونع تحت ةيسرافلا ىلإ مجرتم وهو)

 نم لدبت دق نيملسملا ةايح روحم نأب دازآ مالكلا وبأ  دقتعي ناكو

 ًالدب «نويبهذملا ءامعزلاو «نييبهذملا مهئامعز تاميلعت ىلإ ةنسلاو نآرقلا
  ثيداحألاو تايآلا قيبطت اولواح «ةنسلاو نآرقلا عم مهميلاعت ماجسنا نم

 . '"نودقتعي ام عم  لاعتفاو فلكتب

 :(ه )١21 :(م ١95:5 يدودوملا

 لويم هل تناكو .ةيدنهلا ةراقلا هبش ف نيرسفملاو نيحلصملا 0

0 

 :لاحجملا اذه ىف هراثآ نمو

 تافلؤم هيدلو .رونلا ةروس ريسفت «بازحألا ةروس .نآرقلا ميهفت

 .©9نآرقلا ةفرعم يف ةيزيلجنإلاب

 .ةلصفم باتكلا تسرهف يف اهدجن انه ةفّرعملا بتكلا مظعم )١0(

 )١1( ص ء.هسفن ردصملا  تيانع ديمح ,737 .

 8, عر 1ما20لنعانمم غ6 طع 5ننلإن هز طع 0 آتءوم (12ءاطن 81دياعدمأ 84دلعأ ه6 ]همم 2غ-ع آكاهسصت, )5 ١(

 ركن مل 010
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 هتذمالنو يربسفتلا هدبع دمحم خبشلا جهنم

 :(ه ١١229 - ا١؟55) ,(م )١6159 - ١1906 هديع

 ةكرحلا ءامعز زربأ نم ربتعي يدابآ دسألا نيدلا لامج ديسلا ناك اذإ

 نم ربتعيو «هدبع دمحم خيشلا وه هءارآ ىنبتو هرصاع يذلا نإف .ةيحالصإلا

 .ةميدقلا ريسفتلا ةسردم

 نم رهزألا يف تاونس تكس ةنسرد يذلاو .هدبعل يريسفتلا جهنملاو

 : نيتزيمب زيمتي 21٠١7١ ىتح 007/

 . هللا دارم مهف يف لقعلا نم قالطنالاو دامتعالا : ىلوألا

 ةديدجلا ريياعملا وأ .ةيبرغلا ةيندملاو مالسإلا نيب عمجلا ةلواحم : ةيناثلا

 , (9١)ةايحلل

 اع نيون اميل! ةنيف لت نما اهي ةيريستللا .ةدرع سودا يعن دن قو
 .(رانملا لصف عجار) لإ ريشنس .هجهن

 :(ه )1١1875-١١55 ,(م 1979860 - )1١8565 اضر ديشر دمحم

 نيرئاسلا زربأ نمو ءاضر ديشر دمحم وه .هريسفت يف هدبع قيرط لمكم

 . يحالصإلاو يريسفتلا هجهن ىلع

 )١5( ص  ثيدحلا رصعلا يف ريسفتلا تاهاجتا -بستحملا مالسلا دبع ديجملا دبع 7١7 -
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 هماقمو ةنايف ةفرعمو .هميظعت ف ادت هنوف ذيمالت ديم ناكو

 . هرطاوخو

 ذاتسألا خيرات :ناونع لمح .ًالّصفم ًاباتك هدبع ةايح نع بتك دقو
 . تادلجم ةثالث ىف هدبع دمحم خيشلا مامإلا

 - هذبع مزالو يه ١١١060 ةنس رصم ىلإ رجاه . لصألا يروس اضر ديشر
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 نأب ىهذاتسأ نع اضر 00 امو .رانملا ةلجم ردصأ .ةنسلا كلت ىفو

 . ةيموقلل ايداع ناك اضر ديشرو ا ناك هلدبع

 . هلبع وأ .نيدلا لامج هلقي مل اعيش هئارا

 ةينسلا ةفالخلا حالصإ ىلع هرارصإ ؛نيحلصملا ةيقب نع هزيمي ام

 .2' 9مالسإلا ردص يف هيلع تناك ام لإ اهتداعإو

 ةيباهولا يأ  ةيفلسلا وحن طرفملا ههاجتا هدبع نيبو هنيب ىرخألا ةزيملاو

 . "© عيشتلل هدانعو  عقاولا يف

 عماجلا يف هدبع هذاتسأل ةيريسفتلا ريراقتلل ًابتاك اضر ديشر دمحم ناك

 ىلع عورشملا ةلمكت لواحو .هدذبع ريسفت لمكي مل هتافو عمو .رهزألا

 . كلذ ىلإ قفوي مل هنأ الإ ,.هسفن جهنملا

 ةلمكت ىف هذاتسأ عم كرتشملا هعورشم نفل ةفاضإ ةيقابلا هراثآ نم

 .يدّمحملا يحولا ًاضيأ كانه ءرانملا مسا لمح .يذلا .كرتشملا امهريسفت
 ةيناسنإلا ةوخألا نيد , مالسإلا ىلا ةيندملا بوعش ةوعدو .نآرقلاب ةوبنلا توبث

 . مالسلاو

 )١1( ص .برع يسايس ةشيدنا رد يريس  تيانع ديمح ل/ا١6.

 )١7( .؟509 ص .هسفن ردصملا

71 



 :(م 194- 1817) (ه 158- )1١7817 يواطنطلا
 يرصاعم نمو .«نيروهشملا رصعلا يرّسفم نم .يرهوجلا نب يواطنطلا

 ةداقك هقايسنإ مغر وهو .ةيريسفتلا هذبع دمحم ةسردم نمو .ءاضر ديشر دمحم

 اذه ىف نيطرفملا نم ّدعي هنأ الإ ,ثيدحلا ملعلا وحن ةيحالصإلا ةكرحلا
 .لاجملا

 يف عمج دق .«ميركلا نآرقلا ريسفت يف رهاوجلا» نونعملا هريسفت

 ةيملعلا تامولعملاب نلوحشمو لأ هيلإ هقبسي 1 هلاجم 00 ا ”؟؟5

 :(م 1880-1945) ,(مه -١١54 1١؟94) يغارملا ىفطصم دمحم
 هنوك اضر ديشر دمحم ونص وهو ءرصعلا اذه يف ريبك رسفمو حلصم

 قيتشل رهزألل اسير ناكو .هدبع دمحم خيشلا نم برقم ادعاسو :اذيملت

 . ةديدع

 هدبع ةسردمل ةيساسألا دا مغر - 7 نكح

 ادني قدأو اهيظنتا رتكأ هن الإ - ةيريسفتلا

 ثيداحأو .ىمادقلا نيرسفملا ءازا م لماعتي .هدبعل افالخ وهف

 . امازتلاو ًايعو رثكأ ةروصب حلاصلا فلسلاو لوسرلا

 ةيملعلا تاقلطنملا عم اماحشلا هتابآ هربوا .ةنارقلا رسقم نأ ىبأي
 , 2664)ةديدجلا

 اهنم تاينآرقلاو ويسفتلا يف ةدع تافلؤم هل

 .ةيبنجألا تاغللا ىلإ ميركلا نآرقلا ةمجرت ىف ثحب

 . تارجحلا ةروس ريسفت

 .ديدحلا ةروس ريسفت

 .1١7؟-١١17 ص «ريسفتلا تاهاجتا - بستحملا مالساا دبع ديجملا دبع (14)
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 . ناقرفلا ةروس نم تايآ

 .رصعلاو نامقل ةروس ريسفت

 :(م11158 - 4١ا/5) . مه -١857 ١؟99) شيواج زيزعلا دبع

 .يعامتجا حفاكمو رسفمو يفحصو بيطخ شيواج ليلخ زيزعلا دبع
 . يرصمو لصألا يسسوت

 .ةيريسفتلا هتسردم يده ىلع نيرئاسلاو هدبع دمحم خيشلا ذيمالت نم

 رشن دقو «ةيادهلاو .يمالسإلا ملاعلاو «لالهلاك ,تالجم عضب سّسْؤم

 يف ميركلا نآرقلا رثأ وه باتك هيدلو .ةيادهلا ةلجم ىف ةيادبلا ىف هريسفت

 :يبرغملا رداقلا ديع

 رسف دقو «ةيحالصإلاو ةيريسفتلا هدبع ةسردم ذيمالت رابك نم يبرغملا

 .9'©2يبرغملا رداقلا دبع ريسفتو كرابت ءرج .ميركلا نآرقلا

 :(م 191" 1855) (ه ١١7975 - ١؟87) يمساقلا نيدلا لامج

 نيرسفملاو نيحلصملاو ءاملعلا رابك نم يمساقلا دمحم نب نيدلا لامج

 .(ع) نيسحلا مامإلا ىلإ بستنيو .ىوقتو ملع ةلئاع نم وهو «نييروسلا

 لوقي امك يريسفتلا هجهنمب رثأتو ,.هدبع دمحم ىلع ١4٠084 ةنس فرعت

 لقن دقو «.(ليوأتلا نساحم) لصفملاو مهملا هريسفت ةمدقم يف وه

 عجار) ميكحلا ذاتسألا» ب هيمسيو .2'')هدبع ريسفت ةمدقم نم تاحفص ٠

 ا“ د6 ا“

 . 1777-7731 ص .نيرسفملا جهانم  دومحم ميلحلا دبع عينم (19)

 . 273 ص .هسفن ردصملا : بستحملا مالسلا دبع ديجملا دبع )75١(
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 ناوخإلا نإف ءريخألا نرقلا يف يريسفتلا مهرودو هدبع ذيمالت دعب
 تارييغتب نوبلاطيو «نييلاكيدار نيحلصم اوناك مهنأ مغرو .نيملسملا
 ناك هنأ لإ «ةيمالسإ ةموكح ةماقإل حلسملا فنعلا ىلإ نوأجليو .ةيساسأ
 . مهضعب لوانتنس .يريسفت رود مهل

 :(م1905-1948) ؛.(ه 15714-58"1) اًنبلا نسح

 ناوعكلا قدح ارم قرد 18817 ةلير نينا" عادلا قمحأ نب قيمت
 . ةيمالسإلا ةموكحلا ةماقإو مالسإلا ةملك ءالعإل «نيملسملا

 فرعتلاو ةيمالسإلا ةيبرتلاو ميلعتلل ىوصق ةيمهأ تطعأ ةكرحلا هذه

 .نآرقلا ىلع

 ناك .ناوخإلا ةكرح سيسأت دعبو .هرغص ذنم نآرقلل أظفاح ناك انبلاو

 .نورفاكلاو لازلزلاو ةحتافلا روس ةصاخ .ًايموي نآرقلا ةءارق مهجمانرب نم
 .رخالا تايآلا نم ديدعلاو . يسركلا ةيآو «نيتذوعملاو .صالخإلاو ءرصنلاو
 يف كارتشالاو روسلا ضعب ظفحو .نآرقلل ةحيحصلا ةوالتلا ىلإ ةفاضإ

 فيلاكتلاو تابجاولا نم هذه تناك ثيح «.نآرقلا ريسفتل ةيعوبسألا سلاجملا

 . ©" ”ناوخإلل ةيبزحلا
 .ةحتافلا ةروس «ريسفتلا يف ناتلاسر :اهنم ةديدع ةينآرق فيلآت هل

 فلا ةروش لضاقمو وقتملا تافنع

 .يبيضهلا ليعامسإ نسح هفلخ .قوراف نمز يف انبلا داهشتسا دعب
 .«نارقلا اذه» ناونعب باتك هيدلو

 :(ه )19٠07-١1955(, )17١-85"1 بطق ديس

 ظنا بالا قمحك ناك“ :نيملسملا ناوخالالا :نيوراللا ةفاتقلا نم
 .رصانلا دبع لامج همدعأ ,.1457 ةنس يفو .هرغص ذنم نآرقلل

 نارقلا لالظ يف :اهرهشأ .ينآرقلا لاجملا ىف ةديدع تافلؤم كرت

 .نيملسملا ناوخإلا نع ةيسرافلاب باتك نم رثكأ كانه )7١(
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 يف ةمايقلا دهاشم .نآرقلا يف ينفلا ريوصتلاو .ئروشلا ةروس ريسفت :ًاضيأ

 .نارقلا

 :(ه )١8178 - ١5605()1١595- ١١/5 يدجو ديرف دمحم

 فراعم: ةزئاد بيحاض .«ةييرضملا فزاعملا ةرئاذ باتك دحاو « ىفانعض

 وهو يداملا ركفلا لباقم مالسإلا نع عافدلا يف بتك امك .«نيرشعلا نرقلا

 : هراثآ نمو . ةيحالصإلاو ةيركفلا هلدبع ةسردم نم

 .نآرقلا ريسفت يف نافرعلا ةوفصو .رسيملا فحصملا

 :(ه 1١8995 -١19579()1١751١١-١١8783 توتلش دومحم

 نيحلصملاو نيرسمملا نم ءىمظعألا رصم يتفمو .رهزألا خيش

 ةعيشلا بهذمب دبعتلا زاوجب ةفورعملا ىوتفلا بحاصو .نييرصملا

 هرمع ارجاح مطح هنأب» : يرهطم ىضترم ديهشلا هنع لاق يذلا 2" 29ةيمامإلا

 , * (ةنس فلأ

 هتسردم هل نأل .هدبع دمحم خيشلا ةسردم نم توتلش رابتعا عيطتسن الو

 . هنع ةتوافتملاو ةلقتسملا

 ةنسلل زرابلا هليم توتلشل نإف .هدبعل يلقعلا  يملعلا جهنملا لباقمو

 . لقنلاو

 ءازجألا نآرقلا ريسفت .نآرقلا يده نم .ميركلا نآرقلا ىلإ : هراثآ نمو

 .تادلجم ٠١ ىف نآرقلا ريسفتو .لوألا ةرشعلا

  بيطحلا ميركلا دبع
 ىف ةصاخ .فرحب افرح هولذح اذح .ةيريسفتلا هذبع لدمحم ةسردم نم

 .نيرخأتملاو نيمّدقتملا ريسافتل هلهاجتو .لقعلاو ملعلا دامتعا

 .ةرهاقلا .بيرقتلا راد تااللاقم 51١

 .نارهت . 708 ص /راتفك هد /يرهطم ىضترم (*)
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 هجهنم يف .(نآرقلل ينآرقلا ريسفتلا) لصفملاو مهملا هريسفت نسح

 ىلإ اهعضوو .ةهباشتملا نيماضملاو اياضقلل هعمج لالخ نم هدمتعا يذلا

 .نآرقلاب نآرقلا ريسفت ةجهنم ىلع ادامتعا اهضعب بناج

 :(ه )١١١65 ١١59 سيداب نبا

 ف ةببلا ةيحالصإلا ةكرحلا يسوم . ىفطصملا دمحم نب ديمحلا دبع

 رئازجلا يف يفلسلا ركفلل جورت تناك يتلا .«باهشلا» ةيرهش مث .ةيموي

 .اصر ديشر اهردصي ناك يتلا «رانملا» نم مهلتسملاو

 رشني ناك يذلا .نارقلل هريسفت يف ةصاخ ينيدلا هذوفنو يركفلا هغوبن

 يف رئازجلا يف يمالسإلا ملاعلا هوجو فاصم يف هلعجي «باهشلا» يف

 . '"”يىرجهلا رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 ذنم نآرقلا يظفاح نم .رشع عبارلا نرقلا يرسفم ةيقبو هدبعك ناك

 .رطلا

 سلاجم يف سيداب نبا ريسفت وأ .ميركلا نآرقلا ريسفت مساب ريسفت بحاص

 . 8717 - 5730 ص .مالسإو ناريإ همانشناد (#)
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 ناريإ ىف نآرقلا ىلإ ةدوعلا

 ءانثتساب «ناريإ يف ينيدلا حالصإلا ةكرحل عماج عبتتو قيقحت بتكي مل
 .('92نيرصاعم نيققحمل ارخؤم ترج تاعباتم

 نم نكت مل ةديدجلا نورقلا يف ةيحالصإلا ةكرحلا نإف ءانفلسأ امكو

 . ميقتسم طخك ةكرحلاو ناكملاو نامزلا ثيح

 ,يسايس يحطس لمع ىلإ تلوحت مث «ةيركف سرادم تناك اهضعبف

 تاكرح تناك اهضعبو .مهايند وأ نيملسملا نيد حالصإ يف و ملو

 . ةينيد بلاطم نم ولخت نأ نود ةصلاخ ةيعامتجا

 .يمالسإلا ملاعلا تمع يتلا ةيحالصإلا ةكرحلا نأب ىلوألا ةلهولل ودبيو

 ريغ ناك عقاولا نأ آلإ .كّرحتلا ةّلقو رييغتلا نع دعبلا اهنم ناريإ بيصن ناك
 . كلذ

 تناك اهنأ الإ  ينيد حالصإ ةكرح نكت مل اهنأ مغرو ةطورشملا ةروثلاف

 وأ ناريإ يف ءاوس ماظعلا ةعيشلا ءاملع نأ حضاوو .كلذ نم ًائيش مضت

 .اهراصتنا قيقحت يف مهرود مهل ناك .قارعلا

 ًاآلوأ ةيسرافلا ةغللا «يمالسإلا ملاعلا عاقب رئاس نع ناريإ توافت نأ الإ

 نم يمالسإلا ملاعلا عاقب نع ناريإ الصف نالماعلا ناذه نييناريإلا عيشتو

 . ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيحانلا

 دبع .(ريخأ هلاسدص رد يمالسإ ياهتضهن» يف يرهطم ىضترم ديهشلا :ءالؤه نيب نم (7)

 . يميكحلا اضر دمحم .« شو رس ميركلا
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 ةرمعتسم نكت مل - ًابيرقت  يمالسإلا ملاعلا راطقأ ةيقبل ًافالخ ناريإف
 نودمكتيب اوناك ةعيشلا :نينتازبالا قاف« ةسدلاو:ةيركفلا ةلحئاتلا نفي اسر
 بالطل ًامخضو ًايساسأ ًابلطم ناك يذلا لصألا وهو .لصأك داهتجالا ىلع
 . يمالسإلا ملاعلا راطقأ عيمج يف ةيحالصإلا ةكرحلا

 نادلبلا رئاس نع نيمدقتم اوناك .داهتجالا ةدعاقل مهكالتماب نويناريإلاو

 ةيفرعلا ةدايقلا ةيلوؤسم نولمحتي اونوكي مل ةنسلا ءاملع نأ ىلإ ةفاضإ .ةلحرم

 لصتيل .يدابآ دسألا نيدلا لامج ديسلا عفدي ناك يذلا وه اذهو

 .(نآرقلاب نولماعلاو نوملاعلا) «نارقلا ةلمح» ب مهيمسيو .ناريإ يف ءاملعلاب

 : غيلب لكشب يرهطم ديهشلا هحرطي موهفملا اذه

 ةنسلا ملاع يف لالغتسالاو رامعتسالا دض حافكلاو حالصإلا نأ مغر»

 ةكرح ةدايقل ةئسلا ءاملع يّدصت ظحالن املق اننأ الإ ءرخآ ناكم يأ نم رثكأ

 اوداق مهنأ مغرف ءًامامت كلذ نم ضيقنلا فرطلا يف 7 ةعيشلا ءاملع
 .مهرظن تاهجو نودبي «ءادلا لصأب اوركفي مل مهنأ الإ . ىمظع تاروث

 . ةيسايسلا مالسإلا ةفسلف نوحرطي وأ ءايحالصإ ايسر نومّدقي

 : : .مهرخسي مهماظنف .ةئسلا ءاملع ىلع رطيسملا ماظنلا يف هنمكم ءادلاو
 . (رمألا يلوا» مهنو ربتعي نيذلا ماكحلا كيب نمو

 دب ال «ءاتفالا» بصنم زارحإ تدارأ اذإ .هدبع دمحم خيشلاك ةيصخشف

 . سابع يويدخلا نم اهنييعت رمأ ردصي نأ

 ةسائر ماقم أوبتي نأ «توتلش دومحم خيشلاك ميظع حلصم دارأ اذإو

 نأ بجي رصانلا دبع لامجك ةيسايسو ةيركسع ةيصخش نإف ء.رهزألا ةعماج
 . ينوناقلا هعضوو هتيجح بستكيل ىرمألا ىلع عقوت

 ند



 ىلع ةروثلا عيطتسي ال طبترملا ملاعلاو .نوطبترم ءاملع :ةنسلا ملغ

 نم هللاب نوطبترم مهف .مهتاذ دحب نولقتسم مهنإف .ةعيشلا ءاملع امأ
 مهلعج يذلا وه اذهو .ةيعامتجالا ةوقلا ةيحان نم سانلابو .ةيحورلا ةيحانلا

 . "؟9(خيراتلا لاوط ةمشاغلا ىوقلا باحصأل نيسفانم

 :بلاطت قناك ةىنولمالا ةعرعلا نإ احوضوو اراضقخلا رثكأ نيمو
 ١ مهتدايقل سانلاب مهتقالعو ءاملعلا عضو حالصإ .

 . يويندلاو ينيدلا حالصإلا نيب لعافتلا  ؟

 .ناريإ ىف ًاققحتم ناك لوألا فدهلاف

 .ًالوأ يمالسإلا ملاعلا يف ةيحالصإلا ةكرحلا يف ترهظ يتلا ةزيملا
 ديسلا نم يمالسإلا ملاعلا يحلصم نأ «ناريإ يف كلذ نم نرق فصن بقعو

 حالصإلا ةداقو عنيلاسرلا نيفقثملا ةصاخ .نآرقلاب سانلا 0 نإ

 ديدجلا فشكلاب كلذ ةيمست انعطتسا امبر .قمعلاو ةعسلا نم اًدح لصو

 . نآرقلل
 د 3

 نكي مل .يمالسإلا يعولاو ةيحالصإلا ةكرحلا راسم نأب اننا انلق

 نم نأب اقيأ انلقو . يمالسإلا ملاعلاو ناريإ نيب نامزلا ثيح نم انام

 ةةسلاو كا يملسم ةرظنو «ةغللا ةدحو مادعنا توافتلا كلذ فاحسا

 . مهحلصمو مهرسفم ةعيشلا كلنع لقعلا دامتعاو , يداهتجالا مهفمعو

 ةمئأ ندع ًاقلغم داهتجالا تان نيملسلا :ةفاع ريفغا تلاثلا قرقلا ققؤ

 :ةعيرألا هملا

 )١5( ص «ناريإ  ريخأ هلاسدص رد يمالسإ ياهتضهن  يرهطملا ىضترم 0/8 04680

 نذر



 قلغي مل يذلا داهتجالا باب ىلإ فاضأ ًاباب اوحتف دقف «ةعيشلا ام

 نايبلا عمجمو .مهخيرات ربع ةعيشلا دنع ناك - لقنلا لافغا نودو - ىلقعلا

 وهو .سداسلا نرقلا طساوأ يف .يرشخمزلا فاشكل ًابراقم بتك ىسربطلل
 لاجم يف ةصاخ .فاشكلا عم ةيلقعلا ةلاصألاو يأرلا ةباصإ يف هيلع قوفتم

 .وحنلاو فرصلاو ةغللا

 ةروصب ثيداحألاب مامتهالاو .لقعلا ىلع راصتقاللا مدع هتازيمم نمو

 . ةعيشلاو ةئسلا رداصم نم لقنلا م ةلداعتمو هنزاوتم

 - 780 نسح نب دمحم) يسوطلا خيشلا دنع تناك ةنسحلا ةنسلا هذهو
 فلأ هرمع غلبي يذلا «نايبتلا ميظعلا هريسفت يف يسربطلا لبق ءمه

 . ماع

 ةقيقدلا ةنزاوملا ىف كلذ وذح اذح «.ةعيشلل ًاميظع اريل نإف اريختأو

 )١9107- يئابطابطلا ةمالعلا موحرملل نازيملا وهو .لقنلاو لقعلا نيب
 .(م ١١١

 عم ةهجاوملا ةحاس يف اوناك ةعيشلا ءاملع نإف .ةيسايسلا ةيحانلا نمو

 ةكرح دجن ال نأ ,يرجه لا رشع عبارلا نرقلا ناريإ يف ابيجع سيلو «تيغاوطلا

 ةينيدلا تاحالصإلا نم ريثكلاف . ىمالسإلا ملاعلا لاح وه امك . ةيحالصإ

 .ةعيشلا دنع ةققحتم تناك رشع عبارلا نرقلل

 ةيمالسإلا نادلبلا ةيقبو ,ةيعيشلا ناريإ مهي ناك ام نإف ددصلا اذه يفو

 ريياعملاو ميقلا ءازإ لعفلا درو برغلا عم لماعتلا .ةيواستم ةروصب ةينسلا

 .ديدجلا رصعلا ىف نيملسملا هجاوت ىتلا تاجاحلاو

 لغشي ناك امو برغلا اوهجاو .ةعيشلاو ةنسلا لهأ نم .نوملسملاف

 يتلا ةحلسألا ىوقأ تناكو «.ةيتايحلا مهتاجاحو هتارظنو هريياعمو هميق مهلاب
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 نكرلا مهايندو مهنيد هاجت اهتفسلفو ةيبرغلا ةراضحلا .ةنسلا لهأ اهب هجاو
 . ميركلا نآرقلا وهو نيتملا يخيراتلا

 .هيف مهسفنأ اودجيو «هيف هنودقتفي اوناك ام اودجيل نآرقلا ىلإ اوأجل

 مهنّومي ًاردصمو «ةيحالصإلا تاكرحلل ئقثولا ةورعلا - قحبو  نآرقلا ناكو
 ديلاقتلاو فارعألاو تاداعلا رابغ مهتايح نع اوليزيل .طاشنلاو ةقاطلاب

 .مهايندو مهنيد كبانضأ يتلا ءاخترالا ةلاح نع مهدعبيو .ةفرحنملا

 رهاظلا رفاكلا رامعتسالا ةهجاومل حافكلاو ةمواقملا مزعب ءاخرتسالا اولدبتسيو

 .ةيزاغلا ةيبنجألا تايجولويديألاو . يفخلاو هنم

 تاكرحلل ضبانلا بلقلاو ءءاضولا لعشملا ناك نآرقلا نأب دجن انه نمو

 فطعنملا الإ نارقلل ريسفتلا ديدجت نكي ملو .مهتايح ديدجتل ةيحالصإلا
 .كلذل يروثلا

 لعف در ناك «ناريإ يف هريسفتو نآرقلا وحن هجوتلا نأب لوقلا عيطتسنو
 دعب .اماع ٠ ىلإ ١” نم قرافب .ءرصم ةدايقب ةيمالسإلا نادلبلا رئاس كرحتل

 يف نيدلا ءاملع ناك» ,ىلوألا مالسإلا نورق يف ناريإ جراخ هجوتلا اذه ةيادب

 نيفلختم اونوكي مل ناريإ ءاملعف .رخآلل هباشم يشاعم عضو مهل ناريإو رصم
 يف راكتبالاو تالاجملا فلتخم يف ةعونملا تاباتكلا يف رصم ءاملع نع

 مولعلا يف نيمدقتم اوناك نييناريإلا ْنأب نوفرتعي نييرصملا نإ لب .مولعلا
 وحن مهقانعأ ٌبئرشت .مويلا اذه ناريإ يف نويمالسإلا نوفقثملاو «ةيمالسإلا
 . 20'2(ةديدج ةيعاتجا ةيمالسإ تافلؤم مهل اوحرطيل .نييرصملا ءاملعلا

 انوكي مل هريسفتو نآرقلا ةفرعم نأ وه .قامعألا نم انهي يذلا عقاولاو

 .ناريإ يف ةثيدحلا ةيملعلا تازوحلل ةيمسرلا سوردلا نم ًاءزج

 ةيآ موحرملاو ,يرهطم ذاتسألا ةصاخ .ةعيشلا نوركفملاو نوحلصملا

 وذ ثيدح لاجملا اذه يف مهيدل يتعيرش يلع روتكدلاو .يناقلاطلا هللا

 . هلاجم يف هيلإ قرطتنس .ءنوجش

 ) )7١5ص راتفك هد .يرهطم ئضترم 708 .

 مه



 ريسافت اوبتك ناريإ يف ريخألا نرقلل رابكلا نيرسفملا نم ىرخأ ةعومجم
 مل رخآ ريبعتب وأ .ًافيعض ناك يحالصإلاو يعامتجالا اهريثأت نأ الإ ,ةديج

 : مهنم ةيحالصإلا ةكرحلا ةينهذب ريسفتلا اوبتكي

 يغالبلا داوج دمحمو .ناويك ريسفت بحاص ينيوزق ناويك يلع سابع
 مل يذلا «نارقلا زيسفت ةت يف ةمحرلا ءالا ريسفت بحاص (ه ١١89-١٠07

 غالبو ريسافتلا ةجح بحاص يغالبلا ةجحلا دبعو .هبحاص غوبن مغر لمتكي
 بحاص ١787( ةنس ىفوتملا) يناسارخلا ينيوزقلا ىبتجم خيشلاو .ريسكإلا

 . ناقرفلا نايب

 نرقلا يف ريسفتلا يف ةجض اهلوح تراثأ يتلا تايصخشلا نمض نمو

 رثأتملا (م 1147 -18940) يجلكنس تعيرش نسح دمحم ء.رضاحلا

 رثأت هنأ وأ .(ةيباهولاو ةديدجلا ةيلبنحلاب نيرثأتم اوناك نيذلا) .ةيفلسلاب

 يف هتقيرط نم م (نآرقلا مهف ف حاتفم) هباتك ناكو .ةيركفلا مهرداصمب

 .نارقلا مهف

 نم ىعسمب .نارهطو زيربت يف تجار دق ىرخأ ةيريسفت ةسردم تناكو

 تهجاو اهنأ الإ .ءتسسأت دق .(م 1977 )1١94٠17- راعشلا فسوي جاحلا

 .ةديدش ةمواقم

 دقعت تناك .ةدم لبق ىلإو «(م1475) انه ةيمعخلا براقي ام لبقو

 .نارهط ىف ةسردملا هذهل ةيعوبسأ تاسلج

 تايآلا ريسفت .ةيريسفتلا ةسردملا هذه سسؤم اهكرت ىتلا راثآلا مهأو

 . ةساردلا ٌقحتسي باتك وهو .ةلكشملا

 .باتكب يهاشو رسخ يداهو يناحبس رفعج هيلع در هرودص ةيادب يفو
 . ةلكشملا تايآلل حيحصلا ريسفتلا ناونع لمح

 ةيمتوملا هيصلصملا وا ع نيسلسملا ةورتوملا نيرتفملا لايك نهيق وقو
 يقت دمحم ذاتسألاو .يناقلاطلا هللا ةيآ موحرملا «ه ريسفتو نارقلا ةفرعمب
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 كيلا ديهشلا هللا ةيآو .يرهطم ىضئرم ديهشلا ذاتسألاو .ينانيزملا يتعب رش

 رسفم اريخأو ,ناكرزاب سدنهملاو يتعيرش يلع روتكدلاو ,ردصلا رقاب دمحم
 . يئابطابطلا موحرملا ةمالعلا .ريبكلا يرجهلا رشع عبارلا نرقلا

 نآرقلا ىلإ ةيروثلا ةدوعلا نإف .ةيمالسإلا ةروثلا راصتنا دعبو .ناريإ يف
 . تالاجملا عيمج يف تمت دق

 عبطو .عقاولا يف نآرقلا محم : ناونع لمح ١ يريسفت ينويزفلت جمانرب

0000 

 ةروس نع ينيمخلا مامولل ةيناقفرع ةيريسمفت سورد ةسمخ صن عبطو

 .ةرم نم رثكأ قلعلاو ةحتافلا

 ءالؤه راثآب ءىراملا فرعنل 2. قبس اميف هاندمتعا يذلا انجهنم عباتنو

 . مهلاوحأو ماظعلا
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 ةيناريالا ريسافتتلا

 :(م 19194 )1911١- يناقلاطلا هللا ةبآ

 لالخ نارقلا هكرحت روحم ناك . ىناقلاطلا دومحم ديسلا هللا ةيأآ موحرملا

 ناكو . يعامتجالاو يملعلا هداهجل نارقلا لالخ نم قلطناو افا نيعبرأ

 .نآرقلا نارجه ةصق رارمتساب رركي

 نأب نولوقي مهف .لوقأ امل قادصم نآرقلل ةبسنلاب نيملسملا لمع»

 هسيدقتب روصحم نآرقلا عم مهلماعت .ملاعلا اذه يف عوضوم الب ناونع نآرقلا
 .نارقلا توص عمسن امنيأف ٠ .ةعيشلا نحن اندنع ةصاخ هب كربتلاو همارتحاو

 المع نحنف .«ىرثلا تحت نوفدملا نيقلت وأ ءربقل وأ تيم . ازعل اهنا هارت

 لعب امو تاومألا ملاعب ةقالع هل .«ىتاقايل» رود نارقلا اذهل نأب نلعن

 .2©')(توملا

 :رخآ ناكم يف (هيلع هللا ةمحر) لوقيو

 .تاومألا نوؤشب نيمتهملا يديأ نم نآرقلا اوذقنا هللاب مكيلع مسقأو

 ىلإ هومتلصوأ اذاملف .ناميإو ةيادهو ةردقو ةايحو ةكرح باتك .باتكلا اذهف
 , 2(" (؟ . . هيلع وه ام

 ةصاخ .ةئسلا يحلصم نم نآرقلا ىلإ ةدوعلا مهلتسا يناقلاطلا هللا ةيآ

 . يناقلاط يكنهرف داينب «نامز رذ وبا همان داي عجار ,يناقلاطلا ىلع فرعتلا نم ديزملل (77)

 . 450 ص .هسفن قباسلا ردصملا (70)
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 هنهذ يف يعولاو حالصإلا ةفطن تدقعنا نأ ذنمو ء.هدبع دمحم خيشلا

 .هدهع ديدجتو .هريسفتو نآرقلا ميلعت هتينمأ تناك .,تجضنو .هريمضو

 .ركفلاو لمعلا ةايح ىلإ نآرقلا ةداعإو .ةمألا ظاقيإل

 ريسفتل لئاسو .ةعمجلا ةالصو .ةبطخلاو .ءربنملاو .ةالصلا تناك»

 . 2'*)(نآرقلا

 نأو .هقيعي ام لك نم صلختي نأ ,يساسألا هداهج ناك يناقلاطلاف لجأ
 . سانلا نيبو دجسملا ىلإ نايسنلا ملاع نم هملعتو نآرقلا ميلعت ديعي

 :لوقيف ًاماع نيعبرأ لالخ هداهجو هدهج ىلإ يناقلاطلا هللا ةيآ ريشيو

 تدع دقف -144١. 1979 نيئسلا دودح يف كلذ ناك .ركذأ تلز ال»

 تنك يتلا .دابآ تانق ةقطنم يف ةنيدملا هذه بونج يفو .نارهط ىلإ مق نم

 نم براحأ تنك .نآرقلا ريسفتب تأدب .يدلاو دجسم اهيفو .ءاهيف نكسأ

 اذهف .نآرقلا رسفي نم ىلع جتحت تناك يتلا ةينيدلا تاهجلا نم :نيبناج

 ضعب ىف ةحتافلا سلاجم ىفو .سانلا هأرقيل .طقف أرقي نأ بجي نآرقلا

 ١ ١ .نايحألا

 ةساردلل ةدام نآرقلا رابتعاب .قيرطلا اذه حتفأل طغضلا نم تلمحت مكو

 يروثلا ركفملا لوقي ناك امك .بسحف كربتلاو ةءارقلل ال .ربدتلاو ريكفتلاو

 ةلوقم ىلع مهتيعوتو نيملسملا كيرحتل دمتعي ناك دقف .نيدلا لامج ديسلا

 . ("9)(ةايحلا نع نآرقلا ةلزع

 ةباتك يه يتلاو .(نارقلا نم سورد) هريسفتو نآرقلاب هفيرعت راثآ نمو

 راصتناو .نجسلا نم هحارس قالطإ لعب .نويزفلتلا يف ةيريسفتلا هتارضاحمل

 . ةيمالسإلا ةروثلا

 )١18( ص «.يناقلاط يبالقنا تافصو لاصخ .ناكرزاب يدهم ١95.

 ) )19«داشرا ديهش ود» ناونع تحت يرهطم هللا ةيآ داهشتسا ةبسانمب يناقلاطلل ةرضاحم نم .



 .م19174 ةنس نم ” كو ١ ك يرهش يف ةيادهلا

 ةتس يف - ناآرقلا نم عاعش - .«نارق زا يوتربا ةريسمت مدقت امم مهألاو

 . ميركلا نآرقلل الماك ًاريسفت لكشت ال .تادلجم

 بألا .«ناسارخ طارقس» ىنانيزملا ىتعيرش ىقت ديمحيم ذاكفألا

 . يمالسإلا ركفلا كديدجت يف رود امهلو ١ يتعيرش يلع روتكدلل لوألا ملعملاو

 لالخ نم . يعامتجالا - ىنيدلا حالصولا ىف هطاشن أدب ىتعيرش ذاتسألا

 لوألا هفده ناكو ,م1155 ةنس «ةيمالسإلا قئاقحلا رشن» ةيعمجل هسيسأت

 .«نارقلا نيل ةدوعلا»

 . ةيادبلا ذلنم

 بتكلا دحأل اهبتك ةمدقم يفو كانه اعويسأ ىتعيرش ذاتسألا رضاح دقو

 :ددصلا اذه ىف لوقي

 :قيساسأ ىلع ناك هتاعباتمو هتاقيقحت يف يساسألا هداّتعا»

 روحملاو .«نيملسملا صالخ قيرط هرابتعاب .نآرقلا ىلإ ةدوعلا : لوألا

 .نارقلا ناك هتايح لاوط ةيمالسإلاو ةيملعلا هتاقيقحتل ىساسألا

 نود اماع نيثالث نم رثكأ رمتسا يذلا نآرقلل يريسفتلا هسرد : ىناثلا

 . تايدتنملا يف هحرطو نآرقلا جيورت يف هرود هل ناك ثيح .فقوت

 ءريخألا نرقلا يف يمالسإلا يحالصإلا ركفلا يعي ناك ىتعيرش ذاتسألا

 . مالسإلا مدخي يذلا هحالس هريسفتو نآرقلل هتفرعم تناك . ىئابطابطلا

 دسألا نيدلا لامج كديَسلاك .نوريثك لاجر ىعس ةمألا هله ةيعوتلو

 نيلمحتم . نيصلخم نيحلصمو نيعاو ءاملع عم هذبع دمحم خيشلاو . يدابأ

١ 



 .لئاوألا نيملسملا مدقت بابسأب سانلا لوقع اورونيل «راطخألاو ىذألا

 سدقملا باتكلا اذه ةعجارم لالخ نمو . . . مويلا يملسم طاطحناو

 ةيلمعلاو ةيناميإلاو ةيديقعلا تافارحنالا هجوب فوقولا ناكمإلاب «(نآرقلا)

 مهعيض وأ ,ءنوضرغملا وأ ءبناجألا نودسفملا مهّلضأ نيذلا نيملسملل
 .رخآ لماع يأ وأ .مهلهج ةيحض اوناك مهنأ وأ .ءافلخلاو ماكحلا

 لوق قادصم وهو .نآرقلاب الإ نوكي ال نيملسملا رمأ حالصإو
 مكيلعف ملظملا ليللا عطقك نتفلا مكيلع تسبتلا اذإ» :(ص) هللا لوسر

 .«نآرقلاب

 يحولا -ةيسرافلاب نارق يوتريرد توبنو يحو .ةعوبطملا هراثاآ نمو

 ريسفت ةةنسلاو نآرقلا رظن ةهجو نم ةيالولاو ةفالخلا 6-ِ نارقلا عاعش يف ة ةوبنلاو

 .مع ةروس ريسفت كلذ لك نم مهألاو .قلعلا ة هروس

 :ناكرزاب سدنهملا
 هللا ةيآ ىلإ هتوص مض دقو «.ةعيشلا دنع نآرقلا نارجه نم وكشي ناك

 «برع ةئسلا مظعم» :يتعيرش روتكدلاو .يرهطم ديهشلاو «يناقلاطلا
 نوليمي هةييتاريالا نم مهتيرثكأ ةعسشل دشلا نكلو ىرثكأ هللا باتكب مهمامتهاو

 .(ص) لوسرلا ةرتع وحن

 اوبذجناو .هزاجعإو نآرقلا ةحاصف ىف هناحبس هللا اوفرع ةنسلا لهأف

 ىلع اوراسف .هتالامكو هتافصل اريظف هللا ءايلوأ ىف اوأرف ةعيشلا ام . هوحن

 .(مهيلذه

 .هنوأرقي اوناك .نآرقلا نوأرقي ال اوناك نييناريإلا ةعيشلا نأب ىنعي ال اذه

 هعم ماجسنالاو نآرقلا مارتحا نإف انه نمو .هنومهفي ال اوناك مهمظعم نأ ال

 .اندنع وه امم رثكأ كئلوأ دنع ىمالسإلا قلخلاو .ةعيشلا نم رثكأ

 وه .ماهبإلا نم ولخي «نيبم يبرع» هنأب هسفن فرعي يذلا نآرقلا اذه

 هدي همهف نأب نوروصتي سانلاف .همهف عونممو موهتم نيو رخل انننب

 . ةنيبو مهبولقو مهناذآ نيب ب ازجاح
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 .هراكملا نم سانلا ظفحل ةلتك وهو .لسوتلاو نميتلا ىلع رصتقي هرود

 .ةزيزعلا رهشألاو ةنيزحلا تابسانملا يف اهددرن ةمغنو

 نومرحي نييرابخإلا ضعبو «ءاملع ةعضبب دودحم هتايآ مهف نأب نوروصتي
 ,. 2" ')ديلقتلا عجارمو ءاملعلا ىلع ىتح ,هتايآ ىلع داتتسالا

 - يعوضوم يملع ريسفت وهو نارقلا يف رطملاو حيرلا :هتافلؤم نمو

 وهو («نآرق تالوحت ريس»و ةينارقلا ةلمجلا 1 7 .نآرقلا 0

 هتارضاحمل عممحولو .«نارقلا لإ ةدوعلا» ناكرزاب اولا راثآ 0

 . ةيمالسإلا ةروثلا راصتنا لعب نويزفلتلا يف هريسفتو .نآرقلا يف

 :(ما91ا/7/- )١97372 يتعيرش يلع روتكدلا

 ذاتسألاو 2 ىتعيرش ىفت دمحم ذاتسألا هدلاوو . ىناقلاطلا هللا ةيآ اهأيه ةبسانم

 قحتلا هنأ الإ ءًارخأتم ناديملا لخد هنأ مغرو .يرهطملا ىضترم ديهشلا

 نيرخآلا لبق ىلعألا قيفرلاب
 هسامح يف يروهاللا لابقإ دمحم ةمالعلاب ًاهيبش يتعيرش روتكدلا ناك

 ةيمالسإلا ةيوهلا ءايحإو .«تاذلاو نآرقلا ىلإ ةدوعلل خسارلا همزعو «ينيدلا

 هجوب دومصلاو .ء.سمشلا تحت ةمأك . ىعيبطلا مهعقوم ىلإ نيملسملا ةدوعو

 يبرغلا رايتلا

 يناقلاط موحرملا ملؤي ناك امك .نارقلا نع نيملسملا دعب هملؤي ناك

 : ةعيشلا نيحلصملا رئاسو . يرهطم ديهشلاو .ناكرزاب سدنهملاو

 ناسنإلا ةيامحو كربتلل مأ «لؤافتلاو ةريخلا بلطل نآرقلا هللا لسرأ له»

 .عضرلا لافطألا ظفحل وأ .نارقلا دقع تالفح نييزتل وأ .داسحلا دسح نم

 هب داهشتسالل وأ .ءاملعلا اهلوح فلتخا ةياور هيجوتل ةيملعلا تازوحلا ىف وأ

 8١. -174 ص .يناهج دحاو تموكح  ناكرزاب يدهم (0)
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 . 2" >(نايبلاو ةغالسلاو عيدبلا و

 :انتايح عفد يف هرودو .نآرقلا ةيمهأ يعي نيحلصملا ةيقبك ناكو

 بهاذملاو قرفلا عيمج عيطتست يذلا يقابلا ديحولا دنسلا وه نآرقلا»
 .«ةقباسلا مهتوخأ ديدجتو هبناج ىلإ فوقولا ةيمالسإلا

 ىربكلا ىوقلا .هفيرحت وأ هشدخ دحأ عطتسي مل يذلا ديحولا دنسلا

 .«نييجراخلاو نييلخادلا ءادعألاو .ءوسلا ءاملع .كولملا .ءافلخلا .ةمرجملا

 نآرقلا فيرحت الإ ءيش لك اولعف «نآرقلا نم ةيقيقحلا مهتيشخ تناك نيذلا

 مهعسو يف ام اولذب «ةئيس ةروصب نآرقلا مهفنل اوعس مهنكلو .هوحم وأ
 انمولعو .حيحصلا انريكفتو ءانتاءارقو ءانركفو ءانتايح نع نآرقلا داعبإل

 . ةينيدلا

 الإ .هديوجت نسح وأ .هديلجتو هتعابط نسح نارقلا نم اورهظيل اوعس

 نا رق |فاخيعو دس انوع" الد ايمو اذ وكانو

 ءوسو اننظ ءوسو .نارقلا لضفب ةدحو ىلإ انتقرف لوحتت ةقيرطلا هذهبو
 .نارقلا ةطساوب ةدحوو مهافت لإ .انمهافت

 وأ ريسفتلا ىف هراثآ نأ الإ «نآرقلاب ةريثك تاداهشتسا ديهشلا راثآ ىف

 نيودت كارود رد نارق ىسررب شور» لشم ةدوذعم ةينارقلا تاساردلا

 هب ديمأ مايي . مورلا ةروس - نآرق تانك ةئيفز .رتويبماكو نآرق - يجولويديا

 .«مورلا ةروسل ديدج ريسفت .لوؤسم ركف نشور

 :(م1978 - 1919) يرهطم ديهشلا
 مامالاك ماظعلا ةسردم ذيمالت زربأ نم . يرهطملا ىضترم ديهبشلا ذاتسألا

 .,/4 - ط7 ص «.لابقإو نحن - يتعيرش يلع )7١(



 اوناك نيذلا .ناكرزاب يدهم سدنهملاو ١ يتعي رش يلع روتكدلا ةصاخ

 . يمالسإلا ريكفتلا ءانب ديدجت يسدنهم

 ماكحألاو ,ةيدئاقعلا لوصألا نايبت اوعاطتسا نيذلا كئلوأ مه نوليلق

 باَّذج بولسأب ثيدحلا رصعلا لكاشمب مهطابتراو .ةفسلفلاو .ةيمالسإلا

 . كئلوأ دحأ ديهشلا ناكو .نيتم

 امهل ناك ,ناسارخ ةظفاحم نم يتعيرشك وهو ,سلسو حضاو هبولسأ
 . عيشتلل يلقعلا ناميإلاو «يناميإلا لقعلا ءايحإ يف امهرود

 ءايحإلا ةاعد نم يرهطم ناك :شورس ميركلا دبع روتكدلا هنع لوقي

 همولعو نيدلا اياضق ىلع هتامامتها عّزوي هنأ هتازيمم نم تناكو .يمالسإلا

 نع ثدحتي ناكو دايز نب ليمكب همامتها رذ يبأب متهي ناك «ةنزاوتم ةروصب

 ارمأ وأ ءايهلإ ًامكح ىري نكي مل .داصتقالا يف ابّرلا نع هثيدحك ةأرملا رهم
 . ينيدلا ءايحإلا ةركفل ابحم ناك ,ةحلصم نود

 ةصصختملا سرادملا يف ناروجهم مالسإلاو نآرقلا نأب ملع دقو

 ريسفت ديري يذلا نأب نيلئاقلل ىدصتي ناكو «.ةيمالسإلا مولعلا ةساردل

 اذه» .هلمع ةبيرض عفديو . ىعامتجالا هديصر نع ىلختي نأ لب ال .نارقلا

 همهفيو نآرقلا أرقي نأ ديدجلا ليجلا نم عقوتي نآرقلاب لمع يذلا ليجلا

 .(هب لمعيو

 رامث نوري اوناك ءالؤه .ناكرزابو يتعيرش هيف هكراشي يذلا ملألا وه اذه

 .اهفرع دقو ةيلخادلا اهتزهجأو اهروذج ىري ناكف .كاذ وأ .ةرجشلا

 ناسنإلا فرص اذإ «ةينيدلا نكامألاو عاقبلا رثكأ يف» ًافسأتم دّدري ناك
 «شيعلا ةمقل نم مرحي .ةلكشمو ةلكشم فلأ هجاويس .نآرقلا ةمدخل هرمع

 ملعت ادإ امأ عيش لك رسخي .سانلا همرتحي الو ةيعامتجالا هتناكم طبهتو

 عز



 فاللألا دجيسو «ةيملعلا ةزوحلا يف ء يش لك بحاص نوكي «لوصألا ةيافكو»

 هذه نيب دجت ال كنكلو .نوتبثيو نوفنيو نودريو .يشاوحلا نوبتكيو اهنوملعتي
 . «ةحيحص ةروصب نآرقلا نوأرقي صاخشأ ةعضب ةفلؤملا فالآلا

 : لوقيو هتارفزو هتاهآ يرهطم عباتيو
 ميدقلا ليجلا ءافجلا اذه أدب .نآرقلا ديدجلاو ميدقلا ليجلا افج دقل»

 . هسفن ءافجلا ديدجلا ليجلا عباتيو

 :رخآ ءيش يأ لبق نيلمعب مايقلا نم دب ال ديدجلا ليجلا ةدايقلو

 لك هئاد ةفرعم لبقف  جالعلاب ريكفتلا مث .ليجلا اذه ءاد ةفرعم لوألا

 ءالوأ هسفن حلصي نأ دب ال ميدقلا ليجلاو ءاثبع نوكت جالعلا وحن ةوطخ

 .اروجهم نآرقلا كرت وهو .هبنذ نع بوتيو

 ةداعسلا وحن ريسن هلالظ يفو .نآرقلا ىلإ دوعن نأ بجي انلك

 ,. ""0(لامكلاو

 :ةينآرقلا هتافلؤم ضعب

 .نارقلا ىف ناسنإلا

 .نارقلا يف هتيعورشمو داهجلا

 .نآرقلا ىلع فرعتلا

 . ةرقبلاو دمحلا اتروس

 . .نآرقلا نم سورد

 ةروس ريسفت .رصعلا ,.تايداعلا .ةلزلزلا .ردقلا .حارشنالا :روس ريسافت

 .«تايداعلا ةلاولرلا .ردقلا عةنيبلا .قلعلا غنيتلا ةروس ريسفت .جراعملا

 . حارشنالاو ىحضلا «ليللا روس ريسافت .ةعراقلا

 عبارلا ءزجلا رخاوأ نم تأدب «نآرقلا نم ةروس 017 ىلإ ةفاضإ اذه
 .نآرقلا رخاوأ ىتح .نيرشعلاو

 194٠ ١9١. ص ه.راتفك هد  يرهطملا ىضترم (”؟)
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 :(م19178- 195) ,.(ه١٠٠1١1 )١87  ردصلا ديهشلا
 نيحلصملاو نيركفملا زربأ نم .ردصلا رقاب دمحم ديسلا ديهشلا هللا ةيآ

 . عيشتلا ملاع يف

 ارصنع اهيفو .ةعدبم ةيداصتقالاو ةيفسلفلاو ةيقطنملا هتافلؤم مظعم
 .ةرصاعملا لكاشملا لحل ةيعقاولاو راكتبالا

 نوهرم .ثيدحلا رصعلا يف يعيشلا مالكلا ملعو ةفسلفلا ةايح ديدجت

 . يرهطم ديهشلاو «يئابطابطلا ةمالعلا :لاثمأ ماظعلا يعسو هيعسب

 ,ةيداملا ةفسلفلل ةثالثلا ءالؤه در نأب .ءولغ يأ نودو .عطقلا عيطتسنو

 ةفسلفلا خيرات يف لب . يمالسإلا ملاعلا يف ال «نييداملا تاهبش عفدو

 .نأش وذ ةرصاعملا

 دعب زواجتي ملو .قارعلا يف رفاكلا يثعبلا ماظنلا دي ىلع دهشتسا
 تاروثلا ةداق رابك نمو «نييروثلا نيركفملا نم .هرمع نم نيعبرألاو ةعباسلا

 تعاطتساو «ةعلاطملا قحتست ةدع راثآ كرت . يمالسإلا عمتجملا يف ىربكلا

 نأ الإ ,ةريثك هراثآ نإف .هرمع رصق مغر .لجأ انلكاشمل لولح ميدقت
 :امه نيينآرق نيرثأ ىوس ديهشلا ديسلل فرعي ال  هتامولعم بسح  فلؤملا

 .نآرقلا يف حلاصلا لمعلا .ميركلا نآرقلا نم سورد «ةينآرق تاسارد

 دق تناك تاسارك يهو . يعوضوملا ريسفتلا يف تامدقمو .نآرقلا يف ةيرحلا

 نم خيراتلا ةفسلف تلوانت , يعوضوملا ريسفتلا يف سورد لكش ىلع تيقلأ
 وهو «زاس خيراتو لوؤسم ناسنإ» ناونع تلمح يتلاو .نآرقلا رظن ةهجو

 . *0(نآرقلا يف ةيخيراتلا نئسلا» ىلإ ةفاضإ .ةيسرافلاب مجرتم

 :(م١198 - )١9117 يئابطابطلا ةمالعلا

 ربتعي .يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا موحرملا .يناّبرلا ميكحلا

 . يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف ميركلا نآرقلا يرسفم وابك نم

 هل تناكو .قارعلا يف ةيمالسإلا ةوعدلا بزحل هسيسأت ةمهتب ردصلا ديسلا ديهشلا دهشتسا (*)

 .(برعملا) ديلقت عج م وهو .ةيلمع ةلاسر

 ع/



 نأ عاطتسا .يملعلا هبعك ولع مغر هنأ .«ةيحالصإلا هحمالم زربأ نمو

 ةيملعلا تاودنلا ةماقإل هتقو لج فرصيو «.ةيعجرملا ءبع نم هسفن ررحي

 بولسأبو «.ةيسرافلاو ةيبرعلا ةغللاب بتكلا فيلأتو «ةيريسفتلاو ةيفسلفلاو
 ىلإ ةفاضإ .عيمجلا همهفي يذلا سلسلا بولسألاب كلذكو .يملع

 .سانلا اهجاتحي يتلا ةيعامتجالاو ةيديقعلاو ةيركفلا اياضقلا يف ةلاقم ٠

 تحت بتك .يئابطابطلا ةسردمل ًاذيملت هسفن ىري يذلا يرهطم ديهشلا
 : لوقي ةقباسلا تاحفصلا يف هنم ًابناج انلقن يذلاو .«روجهملا نآرقلا» ناونع

 فجنلا ىلإ ةدم لبق رفاس دق هنأب .ةيملعلا ةزوحلا ءالضف دحأ لوقي

 اذامل :هل لاقو .ىلاعت هللا هملس يئوخلا ىمظعلا هللا ةيآ ىقتلاو .فرشألا
 .(اهنم بناج عبط ةيريسفت سورد هل تناك) ؟. .نارقلل مكريسفت سرد متكرت

 ةمالعلا :هل لاقف .كلذ نود لوحت تابقعو لكاشم كانه نأب :هباوج ناكف

 .لمعلا اذهل هتقو مظعم صصخيو .هريسفت سرد يف رمتسا يئابطابطلا

 .رثآ هنأ ينعي «ىحض» يئابطابطلا ديسلا نأب :هقيلعت ناكف

 ديسلا ديهشلا هللا ةيآب ةهيبش يئابطابطلا اهب عتمتي يتلا ةناكملا ةيمهأ

 نم ديفتسي نأ عاطتسا يذلا .يرهطم ديهشلا هذيملتو .ردصلا رقاب دمحم

 يداحلإلا ركفلل نيّدصتملا زربأ نم مهو .يعيشلا يفسلفلاو يلقعلا ثارتلا

 يداملا ركفلا) ةيبرغلا ةيجولويديإلا اوهجاوو .ءرشع عبارلا نرقلا يف
 . ةعيشلل ةيفسلفلاو ةيلقعلا ةيوهلا ةداعإ اوعاطتساو .( يسكراملاو

 ىنهذلا روضحلاو .ىفسلفلا نايبلا ةقدو نهذ ةدح زواجتن نأ اندرأ اذإو

 باتك ةصاخ 5- نآرقلا تايآب ةنوحشم هراثآ ىرن .يئابطابطلا ةمالعلل

 ةمكحلاو يعوضوملا ريسفتلا نم عون ايندلا دعب ناسنإلا دلجمو .ناسنإلا
 . ةينارقلا

 يف نازيملا ميظعلا ريسفتلاو .مالسإلا يف نآرقلا :ةينآرقلا هراثآ نمو

 هتمجرت تمتو .(ادلجم ؟١) ةيبرعلا ةغللاب فلؤملا هبتك يذلا .نآرقلا ريسفت

 . (ًادلجم :0) ةيسرافلا ىلإ
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 ناخ دمحأ ديسلا ريسفت

 هجهنمو هتايح

 .دنهلاب ىلهد ىف 185717 ةنس ناخ ىقت دمحم نب ناخ دمحأ ديسلا دلو

 رامعتسالا ةموكح لظ يف ةيئانجلا ةمكحملا تافلم فيشرأ يف لمع

 .دنهلا يف يزيلكنإلا

 ةعيبطب نيملسملا حلاصم لمهاجتي ملو .مهحلاصل ةروثلا ران دامخإ ناحخ

 .لاحلا

 مهنم يونس بتار هل فرص .زيلجنإلل همارتحاو «تامدخلا» هذهل ةجيتنو

 . «ريسلا» بقل حنمو

 غلب دق ناك .يعماجلا امهميلعت ةعباتمل ارتلجنا ىلإ هيدلو لسرأ امدنعو

 يملعلا مدقتلاب هراهبناو كانه ىلإ هرفس لالخ نمو .نيسمخلاو ةيناشلا

 . ميلعتلا ةيمهأ هذنع تنور لح ءابوروأل

 نيسأو .يبوروألا زارطلا ىلع ) 4 » ةعماج سسأف .دنهلا ىلإ حدر

 .ةيحالصإ ةوطخ ناك هلمع نأ الإ ءنوريثك هفلاخو ةيبدأو ةيملع ةيعمج
 . ىمدقت ركف باحصأ اوناك ةعماجلا هذه وجيرخو

 ةدم هسيئر ناكو .دنهلا ءامعز هرضحي يونس رمتؤم ةماقإ هتاطاشن نمو
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 . ')ههايندو مهنيد حالصإل نيملسملا

 اهحرط يتلا هتالؤاستو ءاعدلاو ةزجعملاو يحولل هليوأت يف ةصاخ «.ةعدبلاب

 نع اهقوسي ناك يتلا ةفيعضلا هتلدأو .ةنسلاو باتكلا يف مالسإلا ينابم نع
 . هنوهجاوي نيليصألا نيملسملا نم ريثكلا تلعج .هعورفو نيدلا لوصأ

 دمحأ هجاو يذلا . يدابأ دسألا نيدلا لامج ديسلا هيفلاخم زربأ ناكو

 .دنهلا ىلإ هترجه ءانثأ هتالاقمو ناخ

 دود ملقلاو ناسللاب ةعدتبمملا هراكفأل ىدصتو «ةيرهدلا» ب هفصو

 ناك دقف .ماجسنالل رقتفيو ًاضقانتم ناك .طاتحملا ىسايسلا هجهنم

 مث ميلعتلا .ميلعتلا» راعش عفريو .ةيسايسلا ةحاسلل رارجنالا - ةوقبو - مواقي

 ةيرخسلل ةضرع هتلعج ةيسايسلا تاكرحلا هاجت ةيبلسلا هذهو ,«ميلعتلا

 .هيف ةيعجرلا قيداصم نم تناكو .ةعذاللا ريباعتلاو

 ةسايسلا ديب ةبوعلا ناك ناخ دمحأ ديسلا نإف .ىرخأ ةهج نمو

 . كش نود ةيزيلجنإلا

 نابوذ مدع ىلع هرارصإ .ناخ دمحأل ةيمدقتلاو ةيسايسلا ةيصولا

 ةراقلا ميسقت ىلإ تدأ يتلاو ,يدنهلا عمتجملا يف يمالسإلا عمتجملا

 . نيملسملل ىرحخألاو .سودنهلل امهادحإ : نيتقطنم ىلإ ةيدنهلا

 هتيوهب ةيحضتلا عيطتسي ال يمالسإلا عمتجملا نأب دقتعي ناك دقف

 مهكسمتب نيملسملا نأ هحرطي ناك ام زربأو «ةينطولا بارحم يف ةيخيراتلا

 7 .ةدحاو ةّمأ نونوكي مالسإلا ليذب

 آالإو «زيلجنإلا دلخ يف رودي امب طبتري ناك مالسإلا ليذب كّسمتلا نأ الإ

 "ل ص «ثيدحلا رصعلا يف حالصإللا ءامعز . نيمأ دمحأ )1(
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 ناك « 4 ةنس زيلجنإلا لبق نم «ريسلا» بقل هكا نأب لوقعملا نم له

 رامعتسالا ملظ رربي ناك ناخ دمحأ ديسلا نأب لوقلا عيطتسن رخآ ريبعتبو

 هفدهو .ىععو نود رودلا اذه بعل دق نوكي نأ دعبتسي الو .يزيلجنإلا

 زارتنلالا داب توداقتملا قيال سفتلاو هيققلل ردت وهو د تيقحلا

 يذلا فلختلا نع ضيوعتلاو يركفلا نيملسملا ىوتسم عفرل يعامتجالا
 .نورق ذنم هب اولتبا

 ىلع ناخ دمحأ ديسلا لامعأو لاوقأ عيمج لمح عيطتسن ال اننأ الإ
 : هلوق كلذ نمو «حيحصلا لمحملا

 ةيرحلا نوحنمي مهنأل ءزيلجنإلا دي ىلع ةبحملا ديب دشن نأ دب ال»

 ءانلاومأ نوظفحي ءاننيب ءاقنلاو مالسلا نوعيشيو لدعلاب اننومكحيو «ةينيدلا

 . ©9«دنهلا يف هولعف ام اذهو

 ملسمو لابقإ ةمالعلا جهنم نع ًاعافد هل ةمدقم يف يتعيرش روتكدلا لوقي
 .يئرم ريغ روسب هورصاحي نأ ةيادبلا يف اولواح عئاشلا بولسألا : ككيل

 8 ينهذ وج يف شيعيل (حصم» يف هولخدأو .صاخ وج نمض هوبقاريو

 يعواللا نم ًاحور هيف نوقرزي مث اهلالخ نم ءايشألا ىلإ رظني ةلاهب هوطيحيو
 . لماكلا يعولا اريخأو .يعواللا فصنو

 دق نيقرحتملا نيملسملا رهظمب اورهظ نيذلا رابكتسالا سيساوج

 عيراشملا يف ًايمالسإو ًايلام اومهاسي نأ نوديري مهنأب اوعداو .هوطاحأ
 ةينيدلا ةسردملا سيسأتو .نيملسملل ةيملعلا تاسسؤملا ةرادإو ةيمالسإالا

 نيراشتسملا راتس تحت رامعتسالا ءالمع ءاج مث «.ةوقلا هوحنمف .ةركيلعل

 اوفشك مث «ةركيلع ةسردم ةرادإ يف ةدعاسملل نيينفلا نيصصختملا ةذتاسألاو

 مهصرحو دونهلا نيملسملا نم زيلجنإلا ةيامح ناونع تحتو مههوجو نع

 ١) -56 00 112123550دك, ءلر ذك 11ئذؤهرون هأ 4١تكاتسم ططتاهدهمطإت. 2. 7015 (111ةوطولعم .151 .31
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 اوعاطتسا .«سودنهلا اوهجاويل «نيملسملل يركفلاو يعامتجالا مدقتلا ىلع

 هذه تفشكنا مث «ةيلامو ةيرس تاقالع هعم اوماقأو لماكلاب هيلع ةنميهلا

 ةطلسل فيلح ىلإ ةيمسر ةروصب ناخ دمحأ ديسلا لوحتيل .تاقالعلا

 .ةيملعلا نيملسملا تازوحل ةيامحلا بلجو «مالسإلا ةضيب» ظفحل زيلجنإلا

 مكحلا ءاقبو يزيلجنإلا مكحلا رارمتساب بلاطن اننأب ًاراهج نلعي ذخأو

  مهدامتعاو مهبسك انعطتسا اذإ هل لاز ال مالكلاو  اننأل .يرامعتسالا

 رئاعشلا ةماقإو داشرإلاو ظعولا ةيرحب سودنهلا هجاون نأ عيطتسن - مهل ءافولاب

 اذإ امنيب ءاهتيوقتو ةيمالسإلا ةيملعلا تازوحلاو ءاملعلا ذوفن ميكحتو «ةينيدلا

 هجاويس ء.اهنع ةيرامعتسالا مهترطيس نويحيسملا عفرو دنهلا تلقتسا
 . ”9ةيرثكألا مه سودنهلا نأل رطخلا نوملسملا

 ترهاظت دقل» : هيف ءاج ناخ دمحأ ديسلا ىلإ ًاباطخ لابقإ ةمالعلا هّبوو

 ةسردملا سيسأت لالخ نمو .ةيرحلا ىلإ نيقاوتلاو سيدقتلا عم كنأب
 ةهج نم لاغنبلا نيملسملا ةروثب ككارتشاو .ةهج نم ةركيلع يف ةيمالسإلا

 نأ ىتح .حلاصلاو رحلا دهاجملاو حلصملا ملاعلا هجوب ترهظ .ىرخأ

 :دنيلل ئريلحتالا نامغتسالل نيدانعملا قييغماجلاو .نيفرطتتملا قيملسملا
 يذلا امف .رامعتسالا يداعتو قحلا بلطت ةلقتسمو ةيمدقت ةيصخش كوربتعا

 بالط داهجو نيفقثملا لامآو .سانلا عم قيسنتلا تاونئس لك اوعيبتل ىرج

 ةيعامتجالا :قتونفو ةفاسلعلا"ككرهو ءرامعتشا لال : قيداعملا' لالقتسالا
 .(!؟ . .«© (ريسلا» بقل مامأ زيلجنإلل ةيملعلا كتناكمو

 :ناخ دمحأ ديسلا راكفأو دئاقع نم جذامن

 وأ .ةفسالفلا راكفأب اهات هيبش ناخ دمحأ ديسلا ركف نإ : لوقلا عيطتسن

 ًاناميإ هللا دوجوب نونمؤي اوناك دقف ءابوروأ يف رشع نماثلا نرقلا يف نيفقثملا
 ةيعيبط ةلاصأ يهو .لقعلل هدنع ةلاصألاف .نيدلا وأ يحولا نم ًادرجم ًايلقع
 . هيدل

 .0 - 4 ص .كيل ملسمو لابقإ نع عافدلا يف ةلاسر  يتعيرش يلع ()
 1١5-0 ١7. ص قباسلا ردصملا (:)
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 كرتن نأ اَمأ : نيقيرط دحأ راتخي نأ ىلإ لصو دق ناخ دمحأ ديسلاف

 حرشل ةيملعلاو ةيلقعلا ةلدألا قوسي ناكو .يلقعلا جهنملاب كسمتن وأ «نيدلا

 ب فلها لق ورق دعيت نأ يل .هعورفو نيدلا لوصأ

 -ةليوات لواحي هلا نأ كنه ىلإ هنتع لوخت ب ديدلا نت

 مالسإلا ةقيقحب نانئمطاب دقتعي ناك ناخ دمحأ ديسلا نأب لوقلا عيطتسنو

 قئاقح نيب رمتسملا ماجسنالاب ةطورشم تناك (ةقيقحلا» هذه نأ الإ .ةيدبألا

 وأ .ًاضراعت دجي ال ناكو .قطنملاو لقعلاو ةفرعملاو ملعلا قئاقدو نيدلا
 يحولاو نيدلا حلاصل ال .لقعلاو ملعلا حلاصل تاضقانتلا نيب ًاداضت

 يأر ني راغب ناكو , يحولاو لقعلا نيب يفيك ضقانت يأ ىري ال ناكو

 ىري ناك دقف .هتئيشمو هللا ةدارإب ةلوكوم ةوبنلا ةبترم نأ نم .مالكلا ءاملع 5

 اهطيحمو اهتقو يف رجفتت يتلا تاقاطلا ةيقبك ةصاخ ةيعيبط ةكلم ةوبنلا

 ناك :كلدك تيعيطلا اههتنم نع" ادهجات كاطغي ةوولاوندقلاك':«قييساتملا
 هللا نيب ةطساو دجوت ال هنأ ىري ناك دقف .يحولا لوزنل يفرعلا ريبعتلا دري

 ريبعتلا دري مث ءايكيناكيم الماعت يحولا عم لماعتي وهف « (ص)يبنلاو هناحبس
 ةروصب هدر ىلإ راصيل .صاخلا لوسرلاو كلملاب كلذ سيقيو «ىكيناكيملا

02006 
 ليئربجو هللا نم ريشا يحولا ىقلتي (ص) يبنلا نأ ءهرظن ةهجو نمو

 ا يتأي 586-55 يحولاو «ةوبنلا ةكلمل يئانكو يزاجم ديسجت
 ءرشبلل نييسدقلا لقعلاو سفنلا يف ةيهلإلا ةيلقعلا ةيلاعفلا وه لب .جراخلا
 دلي هيداق يدل ناننألا قاغا تاحيفر وهو

 لب .(«ةيعفد» ةروصب لزني مل نآرقلا نأ ىلع هئارا معد يف دنتسي ناكو

 . (ص) هللا لوسر ىلع لاحلا ءاضتقاو ةيجيردت

 ( ءانثتسا يأ دود ويكبلا عيمج دنع ةدوجوم ة ةوبنلا ةكلم نأب لئاقلا وهو

 ماهلإلاو يحولا تاحفنل نوضرعتي سانلا عيمج عيمج ءاهتاجرد فاللتخا معر

 وحل ةعيطلا بجح مغر هقيرط يمل ناسنإلا رع يذلا وه اذهو .ىهلإلا

 . هللا
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 ناك ملاعلاب هطابتراو هللا تاذل راظنملا اذه لالخ نم ناخ دمحأ ديسلاو

 نيناوقل قرخ وأ صقنك ةزجعملا لبقتي ال وهف .ءاعدلا ريثأتو ةزجعملا ركني

 يعيبطلا سومانلا نأب انلق اذإف .ناك هللا هدارأ ام نأ رابتعاب «ةعيبطلا

 دعولا قلخب هناحبس هللا انمهتا .هنع فرع امل ةرياغم ةروصب .رهظ .فورعملا

 .زوجي اال اذهو

 ال نآرقلا نإ لب .لقعلا فالخ اهنأل ةزجعملا ركني ال هنأب لوقي ناكو

 .ىرخألا ءايشألا وأ .ةعيبطلا سيماونو نيناوقل قرخ يأ لجؤي

 هيلع فراعت ام هرابتعاب هريثأتو ءاعدلا دري ناخ نوح لينلا ناك اذكهو

 نأب دقتعي ناكو ءاهقرخل ءيش لمع عيطتسي ال هناحبس هللا ىتح ءاهريغي

 ىف نمكي هريثأت لب هذر وأ .هل هللا ةباجتساب ساقت ال نأ بجي ءاعدلا ةدئاف

 ثداوحلا طغض نم ىيعادلا مالآ فيفختو ءدارفألا ىلع يحورلا هريثأت

 . ةيتايحلا

 عماالو .عرشلا بدأ عم ال ةمجسنم ءاعدلا نع هرظن ةهجو نكت ملو

 تدهش دقو .«مكؤاعد الول يبر مكب أبعي ام لق» ينيدلا نادجولا بدأ

 «هتباجتسا مدع دراوم امأ ءاعدلا ةباجتساب نايدألا خيرات يف ةفّلؤملا فالآلا

 رابتعاب ءضرألا ىلع ناسنإلا روهظ لّلعي نأ لواح ناخ دمحأ ديسلاو
 اذه ةعيلط يف هللا ىري هنأ مغر .يلماكت طخ نمض ةصاخ ةعقاو روهظلا اذه

 .«نك» ةقالخلا ةملكلا لاق يذلا طخلا

 - مهئارآ نم بيرق وه وأ  نورخآ نوحلصم هب لاق لوقلا اذه

 راكنإ دجوي ال هلوبق نأ الإ .يناقلاطلا هللا ةيآو .يرهوجلا يواطنطلاك

 . يعرشلا ىلوألا كرت وأ ,تايرورضلا

 ريخستو هلل ةيهانتماللا ةردقلل ديسجت هرظن ةهجو نم كَّلَملا» ةملك
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 ةوقلاو تاتابنلا يف ومنلا ةقاطو ءاملا ةموعنو لابجلا ةبالص نأب حرصيو
 ةملك يف تنيب دق .ةدسجتملا ةفلتخملا ءايشألا يف تاقاطلا لكو .ةيبذاجلا

 .- ةكئالملا درفم - . كّلَملا»

 ىوقلل ديسجت وه لب انعغ ىجراخ دوجو هل نيل يذلا ناطيشلا كلذكو

 . ملاعلا يف ةدوجوملا ةريرشلا

 داعملاب دقفتعيو ءادلاخ هريتعيو حورلا دوجوب نمؤي ناخ ليا ديسلاو

 ريباعتب ميركلا نآرقلا يف اتدرو ناتللا رانلاو ةنجلا امأ .يحورلاو يمسجلا

 . ةرخآلا ةايحلا يف نييحور نيدوجو امهربتعي هنإف .ةيدامو ةسوسحم

 هذه تناك ول ىتح .تاملكلاب ةيداماللا ةقيقحلا نايبت ةلاحتسا ىري وهف

 .ةينابرو ةيهلإ تاملكلا

 نعف .نيلهؤملل حتفي نأ بجي داهتجالا باب نأب ىري ناك ناخ دمحأو

 اهريسفتل نامزلا ةاعارمب ةيعرشلاو ةيفرعلا اياضقلا لح ناكمإلاب قيرطلا اذه

 دهشتسيو .هصنو نارقلا حور قفاوي ام ثيداحألا نم لبقي ناك ةجاحلا دنعو

 .لوقعملا حيرصلا قفاوي لوقنملا حيحصلا لوقي يذلا ةيميت نبا لوقب

 ةعومجملا هذه ىري ال ناكو .اهريغو ماكحألا ثيداحأ نيب ” نين ناكو

 .اهعابتا بجيو ةمزلم

 ةئيلم اهنأب اهمصوي ناكو .«نآرقلل بتك دق ريسفت يأ هحيري ال ناكو

 يفو .ىمادقلا نيرسفملا نم ريثكلا ضراعيو «ةلعتفملا تازجعملاو ماهوألاب

 نورسفملا اهدروي يتلا صصقلا كلت عم مجسني ناك .نآرقلا صصف ريسفت

 تايآل يلكلا قالطالا نأ ةجيتنلاو .عقاولاب مهتف ةفرعم لعب اهنومهفي اوناك نيذلا

 . ةيخيراتلا تاقيقحتلا بارحم مامأ اهب يحضي ناك .نآرقلا

 مدع ىري ناك يتلا  ثيداحألا ىلع نآرقلا ريسفت دامتعا نأ ىري ناكو
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 ةيلقعلا ةدعاقلا فالخ اهنأل - ةيآب ةيآ خسن لبقأ ال امدنع :لوقي ناكو

 امهم ؟ . . .ثيدحب ليدعتلا وأ خسنلاب لوبقلا عيطتسا فيك - ىهلإلا ملعلاو

 .اهل عضخ يتلا ريياعملاو ثيدحلا اذه ةحص ةجرد تناك

 . حيحص ريغ هربتعأو ثيدحلا ضفرأ انأف .ةئسلاو باتكلا نيب ضراعت

 دبعك .ددجلا نيرسفملاو نيرخآلا نيحلصملا ضعبو ناخ دمحأ ديسلا

 صضععبو .(لحنلا ةروس نم ٠١١ ةيآلاو .ةرقبلا ةروس نم ١١5 ةيالاك)

 تايآلا هذه ددعو .ماكحألا تايآ ضعب خسن نع ثدحتت ىتلا ثيداحألا

 . تائملاب

 لبقي ال ناك ةبسانملاب) ءعامجإلا قرخي ناك ناخ دمحأ ديسلا نأ الإ

 ناكو .(يعرشلا مكحلا طابنتسا يف ةعبرألا ةّلدألا دحأ هرابتعاب .عامجإلاب

 .جازملا نولتم رعاشلا ناويدك ًاهلإ روصتن نأ عيطتسن ال اننأب ريباعتب طلاغي

 وأ ةدايز نود نوملسملا هأرقي ناك يذلا كلذ نآرقلا نأب دقتعي ناكو

 ةملك هنم صقنت نأ نود(ص)يبنلا ىلع لزن يذلا لكشلا كلذب وهو .ناصقن

 .ةيآ هنم خسنت وأ .فرح وأ

 نم ةريخألا ةنسلا ىتح(ص)هللا لوسر نأ ةتباثلا ةيخيراتلا ةقيقحلا نأ الإ
 باتكل هتاداشرإو هتاميلعت مغر «ةروس عبمجي مل نآرقلا لوزنو .هتايح

 . يحولا

 ىتحو  روسلا ناكم نييعتو اهبيوبت نأ وه رخآلا ليلدلاو ءاهلبق تايآ وأ ةيآل
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 وأ ةروس لحم رييغت نكمملا نم ناكو .يحولا لالخ نم متي ناك  تايآلا

 .نآرقلل يئاهنلا نيودتلل(ص)هللا لوسر نذؤي ملو «ةي

 فالسأ عئارشب ًاقلعتم نآرقلا يف خسنلا ىري ناك ناخ دمحأ ديسلا نإ

 يفتنت امدنع هخسن ناكمالاب يعرشلا مكحلاف «(ع) ئسيعو ىسومك نييبنلا
 برع ىلكلا خسنلا نأب ىري وهو ءرخآ مكح هلحم لحيل .هرودص تارربم
 ريغ رمأ يهلإلا ملعلاو خسنلا نيب عمجلا ةيناكمإ نأو .نآرقلا حور نع

 ينعي ال مكحب مكح لادبتسا نإف فورظلا تريغت اذإ :فيضيو نكت

 .ديدج يحو بلاق يف ردص ديدج يهلإ ملع وه لب .ميدقلا مكحلل اخسن

 كلتو .«لسرلا ديس اوقبس نيذلا ءايبنألا ماكحأب اقلعتم ناكام خوسنملاف

 عم .ةيلمع دعت ملو ءاهتايضتقمو اهفورظ تلّدبت يتلا ةيمالسإلا ماكحألا
 . ماكحألا كلت دوعتس ديدج نم ترركت ام اذإ فورظلا كلت نأ ىلع زيكرتلا

 سيتم

 :ناخ دمحأ ديسلا ريسفت

 ىدهلا وهو نآرقلا ريسفت» هريسفت ناخ دمحأ ديسلا راثآ مهأ نم

 . لحنلا ةروس ىتح .ىلوألا ةرشع تسلا روسلا ىلع لمتشي يذلا .«ناقرفلاو

 ىلإ 188٠ نيب ام ةرتفلا يف ريسفتلا نع ليلحتلا هباتك يف «نوزلاب»

 رهيزدلك فورعملا رثألل ةلمكت  هريبعت بسح - ربتعي يذلاو «.

  يجناخلا ةبتكم ءراجنلا ميلحلا دبع ةمجرت .يمالسإلا ريسفتلا بهاذم)

 ىعاولاو ىعقاولا لصفلل ةيادب ناخ دمحأ ديسلا ريسفت ربتعي ١900(. رصم

 0 .©0ثيدحلا ريسفتلل
 : هريسفت ةباتكل هعفد امو ةميدقلا ريسافتلا نع ناخ دمحأ ديسلا لوقي

 .ةثيدحلا مولعلا رشنو نيملسملا ةيعوتل ىعسأ تنك يتلا مايألا يف»

  نولوقي امك - مولعلا هذه له .لاؤسلا اذه نع ةباجإلل يعقاو ثحبل تيعس

 . ؟ . .مالسإلاو نآرقلا فلاخت

 لوطقممعك 8كدممسك ذاسمو 8دلزمم, 8كهلععم 8انكاتم 1< هءدم آمأعع 2عءاوننمم. 1880 0 )0:

 (آ.عالعم, 8 تال 1961).
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 بتك يف تققحو ءًاريثك أتقو تكلهتسا ,حيحص باوج ىلإ لصأ يكلو
 يف ثاحبأ ىوس اهيف دجأ ملو ءاهيف ام تبعوتساو .تقولا ينعسو ام ريسفتلا
 ال يتلا صصقلا ضعب وأ .ةفيعضلا تاياورلا ضعب ءانثتساب .بدألاو ملعلا

 بتكلا تعجار كلذ دعبو .دوهيلا صصق ىلإ اهروذج عجرت يتلاو اهل ساسأ

 ال دعا وأ «نارقلا نتا دوخات لروما هنت دخأ و لوصأب ةقلعتملا

 مولعلل ميسقت ىوس اهيف دجأ مل ديدشلا فسألل يئن أ آلإ ءهب نعطلا نكمي

 فالتخاو نايبلاو ظافلألاب ةقالع اهل ثاحبأ وأ .نآرقلا ىف ةضرقنملا

 نموبلا) « نئاقتلاو مقلوب .«نتكنلاور نكمل "ىضقب اننا ةنه انك يينئاقتلا
 لك يف دجأ ملو داما فاح وأ :فافلكلاو فورحلاو تايآلل يليللاو

 . ةيقيقحلا لكاشملل الولح كلذ

 نم مهفأل ءهرامغ تضخو .هسفن نآرقلا ةساردب ترشاب ةياهنلا يفو
 - قيقحتلا دعب  فرعأل هللا ىنقفو ةذم دعبو .هتازكترم ىه ام هسفن نآرقلا

 ةةديدجلا :مولعلا كلاكي.ل ةنارقلا عم ةطيتتسلا دعارقلا" نمو, مالسالا نأ
 .©9ميظعلا نآرقلا ةسردم ذيملت يننأب قدصب لوقلا عيطتسأو

 .ةيملعلا ىواعدلا هذه لثم هجاون ناخ دمحأ ديس ريسفت ةمدقم يف

 عيطتسي هنأب اهلالخ نم روصتي يتلاو ,.تارورضلا راكنإو .عامجإلا قرخو
 رخاوأ يف لقعلاو ملعلا عم مجسني هلعجو .نآرقلا نع تافارخلا داعبإ

 ديسلا عامجإلا قراخ رظن ةهجو نم ريسافتلا طسبأو ءرشع عساتلا نرقلا
 :وه ناخ دمحأ

 نيرسفملا نإف .كلذ ناك فيك اَمأ .؛هلوسرل هللا همهلي ام وه يحولا

 لوسرلاو هللا اوروص دقف .ةموضهم ريغ ةروصب .كلذ اوحرش دق ىمادقلا

 ناطلسلا كلذ نم ةلاسر وأ مكح و أ مالك يحولا اوربتعاو ءريزولاو ناطلسلاك

 وه يذلا كلملا نيب ةطساولا رود سرامي دسجم كلم ليئاربج نأو .هريزول

 .؟9لوسرلا وه يذلا ريزولا نيبو هللا

 .ةيسرافلاب  ناقرفلاو ىدهلا وهو نآرقلا ريسفت  يدنهلا ناخ دمحأ ديس (7)

 ."”7؟ - ١ ص :هسفن قباسلا ردصملا (0)
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 رخفلا مامإللا وهو .نآرقلا قرييسفم رابك دحا مالك عضي كلذ دعب

 .رضاحلا رصعلا يف .ةقيرطلا هذهب هيلع قلعيو .رهجملا تحن يزارلا

 مهولا نم ءزج - يزارلا ريراقتك - مالسإلاو نآرقلا نيربتعم ضعتبلا كحضي

 .لايخلاو

 فرعن نأ دب ال» : ةحارصلا هذهب هبلق ءاديوس يف هرمضي ام نع فشكيو

 ىهو «ةيسدقلا ةوبنلا ةكلم نم قلطنت ىبنلا صخشو هللا نيب ةقالعلا نأب

 تاّيلجتلل رهظمو .قحلا سكعت ةآرم يبنلل رهاطلا بلقلا نإ لجأ

 هللا ىلإ لئاسرلا لمحي يذلا «دصاقلا» وه ىنارونلا بلقلا كلذو «ةينابرلا

 ىلإ يحوي يذلا وه يبنلا نأب لوقي نأ ناخ دمحأ ديري عقاولا يف) هنم ىقلتيو

 نذألا وهو ءاهتاوصأو هللا تاملك جرخي يذلا دسجملا ءىشلا وه اذهو .(هللا

 شرع وه يذلا هبلق نم .توصلاو فرحلا نم يلاخلا هللا مالك عمست يتلا

 هتروص سكعنتو هيلع لزني كلذ لكعبو «نيعلاك رجفنتو يحولا قلطني . يهلإ

 كلت يف) وه لب .جراخلا نم توص الف .ماهلإلا وه كلذو .هبلق ةأرم يف

 قطني امو» قطني وهو هبلق ءاديوس نم يداني .(قحلا يف ءانفلا دسجي ةظحللا

 .«ىحوي يحو الإ وه نإ ىدهلا نع

 طبترم كلذ لكو .ةيناسنإلا ةرطفلا ىضتفمب («تاالاح» هجاوي بلقلا اذه

 .ناسنإلا يف هسفن هللا هعدوأ يذلاو .فلختي ال سومانو يرطف نوناقب

 .«ةيمامأ تقي ادحأ نآكو... ةيرهاظلا :هنيعب

 .ةريثت ةتيتس». اصيل رايخألا ة رك ايفرأ ناع قمح هطنلا' ناسا نقل

 . ةفلكتملا نيقرشتسملا ةلدأو ,.ةموضهملا ريغ نيينافرعلا تاحلطصم طلخي

 .350 ص .هسفن ردصملا (8)
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 هدجن قرف يأ «هريباعتل ةيرهاظلا تاقايللا ضعب نع داعتبالا اندرأ اذإو

 ؟. . ظفاحو يبنتملاك نييداعلا سانلا «تاماهلإ» و يحولا نيب

 يف كلذ نم تاحفص عضب دعب لوقي يذلا هسفن وه ناخ دمحأ ديسلاو

 : هريسفت ةمدقم

 تمهلا يتلا يه ةدرجملا هنيماضمو نآرقلا يناعم نأب مهضعب لوق امأو»

 كلذ فلاخأ انأف ,يبرعلا هناسلبو هنم تارابعلاو ظافلألا نأ الإ .لوسرلا ىلع

 . يأرلا

 هيناعمو هنيماضمب لزن نآرقلا نأب :«ىلدت» ناونع تحت هللا يلو هاش لوقي

 هذهب مهميهفتو سانلا ميلعتل لوسرلا ماق كلذ دعبو .لوسرلا بلق ىلع

 .ةيبرعلا هتغل عم ةمجسنملا ظافلألاو تارابعلا

 ليزنتل هنإو» أرقن نآرقلا ىفف ,لقعلاو لقنلل فلاخم لضافلا اذه لوق نإ

 * نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع * نيمألا حورلا هب لزن * نيملاعلا بر

 نإ :رخآ ناكم يف لوقيو ١10(« - 147 ءارعشلا ةروس) 6 نيم ىرغ نال
 فشكي اذهو .(7 :ةيآلا دع ةروس) #نولقعت مكلعل ًايبرع انآرق هانلزنأ

 تسيلو .وه امك ةيبرعلا ةغللاب مت دق لوسرلا ىلع نآرقلا لوزن نأب .ءالجب

 . «"اهريباعتو اهظافلأ لوسرلا أيهو .هيلع تلزن دق هيناعمو هنيماضم

 ذأ لوس نأ ةيربإ ناك دما نفل ناك ويني. قاسنمل هلا افح
 هاش لوقك  لقأ تناك اذإو .ةلماك نوكت نأ بجي ةيوتلملا هتاليوأتو هتاءارتفا

 .ةلوبقم ريغ اهنإف .يولهذلا هللا يلو

 بلق نم لعج دق .هتاليوأتب ناخ دمحأ ديسلا نأب هابتنالا تفلي امو

 .هبلق يف وأ .هديب يحولا مامز نأ يأ .يحولل لبقتسملاو لسرملا لوسرلا

 قطني امو» ب دهشتسي اهانعمو .ةيآلا قمعل هنم باعيتسا نود هلوق نيزي هنكلو

 .«ىوهلا نع

 .جي - بي :تاحفصلا .هسفن ردصملا (9)



 يتلا عبرألا تايآلا يف نإف :ةينف رثكأ ةروصب عوضوملا ثحب اندرأ اذإو
 . هسفن باجأ دق هنإف هللا يلو هاش ىلع بيجيل .ءارعشلا ةروس نم اهلقن

 حورلا هب لزن نيملاعلا بر نم ليزنتل هنإو# :لوقت تايآلا حيرصف

 .«نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع . نيمألا

 لالخ نمو مزال لعف لزنف .نيمألا حورلل يجراخلا دوجولا تبثت كت ةيآلاف

 : ايزل حبصأ (هب)

 ناك اذإف ءنيمألا حورلل لقتسملا دوجولا فشكت ثالثلا تايآلا هذهف
 دب ال ةلاحلا هذه ىف  ناخ دمحأ ديسلا لوقي امك  تاماهلإو تارطخ يحولا

 دهرا يسيح دوا «روعتشاللا لإ قركاذلا وا ةتلقلا نيمألا ضورلا ةوكي دا
 وه نيمألا خيرتااب ينعملا نأ نيقيرفلا 0 امنيب .ةوبنلل ةيسدقلا ةكلملا

 زسغ:داناتك ايا - ليئاربج نأب لوقي اضيأ نيقيرفلا عامجإو «ليئاربج

 (ص) لوسرلا
 ه6 3

 دمحأ ديسلا لوقي ل ةقراخلا هراكفأ نم رخآ ريبعت ىلإ رشنلو

 اولمعو اونمآ نيذلا رشبو» :ةرقبلا ةروس نم 76 ةيآلا ريسفت يف ناخ
 : « . .راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهل نأ تاحلاصلا

 زاثلاب اسقنأ نانلاو: .:ةسفنلاو  ةيعيطلا :تاذللا نفني هللا اههّيش ةنجلا

 ,نهذلل ةبرقملا اياضقلا نم كلذ ريغو موقزلا لكأو ميمحلا برشو رمل

 ناكم ةرخآلا يف نأب فرعيو .ناسنإلا بلق يف اهعقوم لتحتل كلذب تهّبش

 ةدلو: ايلا ةذل نيب ةنراقملل هجو الو .ءديدشلا باذعلل كلذكو ةداعسلاو ةّذلل

 .اهملأو ايندلا

 عيطتسي ديسجت هنإ لجأ .ناسنإلا ةركاذ ىف ئقبتل كلذ ركذ هللا إو

 .هسفن يف ملألاو ةذّللا نّرخي نأ هتطساوب ناسنإلا

 مههجوتو مهبلق ةقرل ًارظنو .نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر مالسإلا ءاملعو

 . ةقيقحلا لصأ نايبتل اوأرجتي مل ءاجرلاو فوخلل ةجيتنو ءهللا ىلإ
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 امأ .ظافلألا رهاوظ نم دافتسي امل مالستسالا اهوبختنا يتلا ةقيرطلاو

 ىلع تايآلا اولمح مهنإف كلذل ةجيتنو .هللا ملع ىلإ لكوت تناكف ةقيقحلا

 .اهب لوبقلا دحأل نكمي ال يذلا تقولا ىفو .تاملسم اهولعجو ء.رهاظلا

 هدارأ امل ةرداصمو لقعلل ةفلاخم ةيرهاظلا ميهافملا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .2©'')ميمصلاب هتيسدقو هتمظعو نيدلا ةقيقح بيصتو «هللا

 يتلا .هدئاقعو ناخ دمحأ ديسلا دئاقعو ءارآ درب قارغتسالا اندرأ اذإ لجأ

 يداو يف طقسف مالسإلا نع ةفارخلا داعبإ - ليخت لمك - رهاظلا يف دارأ

 .ثحبلا نم فدهلا قيقحت عيطتسن ال فوس اننإف «ةثيدحلا ةفارخلا
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 :ناخ دمحأ ديسلا ريسفتو يدابآ دسألا نيدلا لامج ديسلا

 ىف فزرعت دق .يدابآ دسألا نيدلا لامج ديسلا نإف .لبق نم انفلسأ امك

 هّسحبو هتالاقمو ناخ دمحأ ديسلا لاوقأب .دنهلا ىلإ هتارجه ىدحإ

 .هيف ةعيبطلا ةلاصأ بهذم وأ .يرهدلا هبهذم فاشتكا عاطتسا داحلا

 مه نم ىلعو هيلع أدر اهبتك دق «ةيرجينلا» ةلاسر نأب نوريثكلا دقتعيو

 . ىمادقلا نم هركف زارط ىلع

 ريسفت» ناونع تحت هملقب نيدلا لامج اهبتك ةلاقم نم ءزج يلاتلا صنلاو

 :قرشلا ةلجم نم سداسلا ددعلا ىف «رّسفم

 يف راكفأ ىلع رثعأ ينلع .نوملسملا هبتكي امب ةطاحإلل ئعسأ يننإ»
 . «مهحالفو نيملسملا حالص يف مهاسي نأ عيطتسي ميكح ركف

 انفي نأب  نيملسملا راكفأ نع ىصقتأو ثحبأ انأو - تعمس لقو

 ًاريسفت بتك دق «ةيبرغلا لودلا ىلإ هتارفسو هبراجت ةرثكو هنس ربك مغر

 .نيملسملا عضو حالصولا

 )٠١( 45ص .هسفن ردصملا -!4.
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 ريسافتلا هذه لك دعب نأ تروصتو «.يتلاض ريسفتلا يف دجأ نأ تينمتف

 ءابدألاو ةفوصتملاو ءامكحلاو نوملكتملاو ءاهقفلاو نوثدحملا اهكرت يتلا

 فشك ىلإ رسفملا لصو دق .مهلاثمأو يدنوار نباك «ةقدانزلاو ةاحنلاو

 تنثأ دق هنأ تدقتعاو «نييبرغلاو نييقرشلا راكفأ ىلع علطا هنأل .ةقيقحلا

 رثأ ىلإ قرطت دق هنإو .ناسنإلا ةايح يف نيدلا ةرورض ةيلقعلا نيهاربلاب

 فالتخا نإو «ةيناسنإلا سفنلا يفو ةيندملا يف ةقحاللاو ةقباسلا نايدألا

 قلخلا نأب تروصتو «.نمزلاب ةقالع اهل ىرخأ يف اهقفاوتو رومأ يف نايدألا
 يف اهركذ دق ةقوفتم ةيبرعلا ةمألا نم العج ناذللا .يهلإلا جهنلاو ينآرقلا
 . هريسفت ةمدقم

 بناجلاب ةقالع اهل يتلا تايآلا ريسفت لمهأ هنأ لب «ةينآرقلا قالخألا

 . يعامتجالاو يقالخألاو يسايسلا

 هدهج لذبي مث .ةعطقملا فورحلاو ةيآلاو ةروسلا ىنعمل ضرعتي هنإ

 يحولا وأ «نيمألا حورلاو نجلاو كلملا نع ركذ اهيف يتلا تايآلا ريسفتل

 اهلوؤيو اهرهاظ نع اهدعبيو «مالسلا مهيلع ءايبنألا تازجعمو رانلاو ةنجلاو

 .ةقباسلا نورقلا ةقدانز لعف امك

 اذهو .ءاملع اوناك نيملسملل ةقباسلا نورقلا ةقدانز نأ وه قرفلاو

 ةيهلإلا ةوبنلا ةبتر لزنأ دق رّسفملا اذه نأ بيجعلاو ,لهاج نيكسملا رّسفملا

 .نويلبانو نطنشاو لاثمأ حلصملا ىلإ

 اذه نم رسفملا فده نع ةريحلا ينتكلتما اذكه ريسفتلا تدجو امدنعو

 .نيسفتلا

 ثثيح تفولا اذه راتحا اذاملف .هموق حالصإ  لوقي امك  هفده ناك ادإف

 . مهتديفع فعضيل .نيملسملا دئاقع فيعضتل ءادعألا بلاكتي
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 نوكي نأ ضورفملا نم ناك .ممالا عفري ةديقعلا نع دعبلا ناك اذإف
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 .نييرهدلا جهن نوجهني اوناك مهنأل «ةيندملا يف نوقابسلا مه ةيلهاجلا برع

 حالصال هريسفت بتكي ملو .ًاحلصم سيل رسفملا نأب تفرع كلذ دعبو
 .2'')لجع ىلع رطسألا هذه تبتك دقو . مهتيب رتو نيملسملا

 ١١9( ص قباسلا ردصملا ©6.
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 ثلاثا تى عقلا

 رانملا ريسفت

 نيدلا لامج ديسلا دعب (ه7717١ - )١١77 هدبع دمحم خيشلا ربتعي

 ملاعلا يف ةيحالصإلا ةضهنلا داور ربكأ نم هبناج ىلإو .يدابآ دسألا

 تلمش «هراثآو هراكفأ تاعاعشإ نإ لب .,بسحف رصم يف سيل .يمالسإلا

 ماشلاو .(شكارم .سنوت ءرئازجلا)ب رغملاو رصم يف ةصاخ يمالسإلا ملاعلا

 .قارعلاو ناريإو ةيدنهلا ةراقلا هبشو (نيطسلف ءنانبل .ةيروس)

 هربتعي يذلاو .يدنهلا ناحخ نوجا ديسلا نم ءادتبا نيحلصملا مظعمو

 روتكدلاو ىناقلاطلا هللا ةيآ ىلإ .دنهلل ةبسنلاب هدبع دمحم ةباثمب نيمأ دمحأ

 . ©'0ةذفانلا هتيصخشو ةقيمعلا هراكفأب اورثأت « ىتعيرش

 يسايسلا ركفلا لاجم يف عدبأو بتك يذلا تيانع ديمح روتكدلا لوقي
 :هدبع لوح يبرعلا

 هتميق نأ الإ .نيدلا لامج ديسلا يديرم رهشأ نم هدبع دمحم ربتعي»

 .يمالسإلا ركفلا ءايحإ يف هيعاسم ددص ىف ال .ىلعأ ةنسلا لهأ دنع
 احلا فيدعلا ناجح نإ رس ني يه ةققطلا نئاسلا مسدس
 . رصم يف ةيعامتجااللا

 دمحأ .مامإلاو ذاتسألا خيرات :اضر ديشر دمحم :اهنم هدبع ةايح لوح ةريثك رداصم كانه )١(

 تاهاجتا بستحملا مالسلا دبع ديجملا دبع .«ثيدحلا رصعلا يف حالصإلا ءامعز :نيمأ

 . ثيدحلا رصعلا ىف ريسفتلا
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 نأ عقوملا اذه لالخ 0 عاطتساو «هللا هافوت نأ ىلإ رصم يتفم ناك دقف

 هنآل .اهيلإ عسي مل وأ  «نيدلا لامج ديسلا اهلني مل ةيبهذ ةصرفب ىظحي

 5 ةيوف ةدعاق نمو ايلمع م نأ بصنملا اذه لالخ نم تح

 . 9'"2ةيعرشلا مكاحملا عضو حالصإو تافارحنا

 : يلي امب يحالصالا هركف لوصأ دادعت عيطتسنو

 ركفلا حالصإ يف ةعيشلاو ةلزتعملا اهدمتعي يتلا ميقلاب مامتهالا- ١
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 اياضقلا ىف ةصاخ داهتجالا بوجوو .داهتجالا باب حتمب ناميإلا 2

 . ةيعامتجالا

 قرفملا كلذكو .ةفلتخملا نايدألا نيب بولقلا فيلأت ىلع صرحلا ع 8

 يف اهسملت عيطتسن يتلاو «ةنسلاو ةعيشلا نيب ةصاخ «ةيمالسإلا
 حرش يف هتوطخو ةعبرألا بهاذملل ةيهقفلا ءارآلا نيب عمجلل هتالواحم

 ةيلوؤسملاب لوبقلا كلذ لالخ نم عيطتسيل يضيوفتلا جهنملاب لوقلا -
 ضعبل يّدجلا جهنملا هجاوت ةطقنلا هذهو «.ةيحالصإلاو ةيعامتجالا

 . ثيدحلا لهأو ةلبانحلاو ةرعاشألاو نييباهولاو نييفلسلا

 روتكدلا لوقي .ةيسايسلا تاحالصالا ىلع ةيركفلا تاحالصالا مدقت - 5

 ميعورش يضيرح نع

0 

 ةيملاعلا برحلا ىتح نويلبان ةلمح نم يبرعلا يسايسلا ركفلا يف ةلوج :تيانع ديمح (؟١١

 ١١5-١55. ص .ةيناثلا
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 .سابع تاحرف) ةملسملا ايقيرفأ يف يعولا خيرات باتك نم ةثالث دهشي

 لامش ىف يعولا ةيادبل خرؤن نأ اندرأ اذإ :(هنيترام يرناهو .ناغزوأ رمع

 «سنوت) برغملا ىلإ رصم نم هدبع دمحم ءيجم عم أدبي كلذ نإف ءايقيرفأ
 ةروانم يف لخدي ملو .حالسلا لمحي ملو لافتحاب مقي مل .(رئازجلا .شكارم
 ريكفت يف اوقرغ دق اوناك نيذلاو ايقيرفأ يلامش ءاملع عمج لب .ةيسايس

 ال اوناك نيذلا ءاملعلا ,ةيلوؤسملاب نورعشي الو نوكرحتي الف ءرجحتم

 نوري اوناك نيذلا ءاملعلا .ةيمالسإلا مولعلاو ةميدقلا مولعلا نيب كوزيمي

 ال .ةيجولويديإك ال نيناوقلاو نونفلاو مولعلاو راكفألا نم ةعومجم مالسإلا

 ناك ةيملعلا تازوحلا كلت يف .ةكرحتمو ةلوؤسمو ةءانب حورو ةكرحو ةيؤرك
 ةهجاوم ةيملعلا تازوحلا هذه لالخ نم عيطتسن الو .ةعدب نآرقلا ريسفت

 ةيركفلا ةمجهلا لباقم يف .ةردتقمو ةيعاوو ةمئاد ةروصب رامعتسالا

 .ةيمالسإلا ميقلا ىلع ةيبرغلا ةفسلفلاو ركفلل ةيرامعتسالا

 ةميدقلا مولعلا اوكرتا : الئاق مالسإلا ءاملع يدانيو هدبع دمحم لخدي

 . سانلل نآرقلا فيرعتو ةيعاو ةروصب نآرقلا ريسفتل اوكرحتو ءالعف

 قلطنت (يرجهلا رشع ثلاثلا) رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ةرم لوألو

 . "”مالسإلا ءاملعو نيفقثملا نيب ةرم لوأل نآرقلا ىلع فرعتلا ةنس

 :هدئاقعو هدبع ءارآ نع ةذين

 رئاس ءازإ ينيدلا هحماست فشكت ةروهشم ىواتف ثالث هدبع دمحمل

 : نايدألا

 . كونبلا مهسأ نم حابرألا ذخأب هحامس : ىلوألا

 باتكلا لهأ حئابذ يمالسإلا ملاعلا ريغ يف نينطاقلا نيملسملل : ةيناثلا

 ./ل” ص «.لابقإو نحن :يتعيرش (7)
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 ريغو ةفولأملا ريغ سبالملا سبل نإف ةرورضلا تضتقا اذإ :ةثلاشلا

 . ةحابم ةيديلقتلا

 نأ ىلع لدتسي ناكو «هباوبأ حتفو داهتجالا لصأب نيلئاقلا نم هدبع ناكو

 ءاملعلا رسأ نم ناسنإلا ررح دق مالسإلاف «يلقع نيد هتاذ دحب مالسإلا

 نم ةعافشلا بلطي ال نأ همّلعو .هللا مامأ ًالوؤسم هلعجو .(ةئسلا) نيفرتحملا
 . هللا ىوس دحأ

 لحارم رخآ وه لقعلا مارتحا نأب خيراتلا ةفسلف رظن ةهجو نم ىري ناكو

 راثآلا كلذ ىلع بترثتل ءايساسأ ارود لقعلا ءاطعإ ىلع رصي هدبع ناكو

 ةسردملل قيرطلا دهمو .عمتجملاو قالخألاو ماظنلا يف ةمهملا ةيلمعلا

 نأ لقعلا ىلع زيكرتلا اذه نم لمأي ناكو .ةديدجلا ةلزتعملا ةصاخ ةيلقعلا

 دوكرلاو راركتلاو ديلقتلا نم نامهذألا ريرحت وهو ماس فده ئلإ لصي

 :ةقباتسلا نورفلا :ةيخابص. ىلا عدومحلاو

 :هدبعل يقيقحتلا ريسفتلاو نآرقلا ةفرعم

 حالصإلا لالخ نم . يقالخألا حالصإلا خجل ىعسي هدبع دمحم ناك

 ةيولوألا ءاطعإو .اهب مثهيو قالخألا ىلع اريك ركري ناك دقف .ينيدلا

 . ةظوحلم ةيضق هريسفت يف ةصاخ .قالخألل

 قالخألاو داشرإلاو ةيادهلا بناج ىلع ديكأتلا ناك هريسفت نم فدهلاو

 .ةرخآلاو ايندلا ىف رشبلا ةداعس اهيلع زكترت ىتلاو .ةينآرقلا

 ةيلكلا يناعملاو حورلا ىلع هريسفت 2 هدبع زيكرت نألو . يركفلا هاوتسم

 ةيمهأ نم ليلقتلا دمعت هنإف .ظافلألا يف ريثك قارغإ نود ةينآرقلا تايآلل

 ام نورسفم اهب لغشني يتلاو .ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيوغللا اياضقلا حرط

 . مهرثكأ
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 مهنإف .ميدقلا يبرعلا رعشلاب نيبجعملا نيققحملا ضعب , ىلإ ةفاضإ

 هاجت ةديدع لكاشم نوهجاوي كلذل ةجيتنو . يوغللا مهفلل ساسألا هنو ربتعي

 امامك كلذ سكع هذبع ىري اهنيب .نآرقلا نوذخاؤيو (اوخبلو ًافرص نآرقلا

 . سكعلا سيلو ةيوحنلا دعاوقلل رايعملا وه ميركلا نآرقلا نأ يأ

 يف نورخآلا هلوقي ام نورّركي نيذلا نيرسفملا ضعب جهنم ًاضيأ دقتني

 اذام وأ .سانلا لاق اذام ةمايقلا موي لأسي ال هناحبس هللا نإ :هدبع لوقي

 انه نمو «هريتاسد نم انقبط اذامو .هباتك نم انبعوتسا اذام انلأسي لب ءاوعمس

 طارصلا نع نينمؤملا داعبإ يف مهاسي امبر ,كانهو انه نم عمجي ًاريسفت نإف
 يس

 نأ نيرسفملا نم لمأيو هللا باتك يف لمأتلا روذب [ رز لواحي هذبع نإ

 ةروصب ال .لكك نارقلا مهفي نأ ىعسيو .ةيفالخلا اياضقلل ًالاجم اوحسمي ال

 يف يرهاظلا ضقانتلا لح عيطتسن مهفلا اذهبو .هتايآ نيب طابترا ال ةيئيزجت

 نايحألا شضعب يفو . يحولا ةدحو دكؤيو ىرخآلا ضعبلا عم تايآلا ضعب

 .ةيتراكيدلا ةهادبلا لصأ ىلإ هليم لّيخي
 .ةدنسملا ثيداحألا عم ةحيرصلا تايآلا نيب طبرن نأ يصوي ام ا

 0 (اهعضو» 8 ا لا ثيداحألا ىلع دمتعن نأ بجي

 نولمحي نيذلا (ةيبشثملاو نويرهاظلا هذمتعي نتلا جهنملا فلاخي وهو

 . لقعلا فرصتل ًالاجم نوعدي الو ًايرهاظ المحم ثيدحلاو نآرقلا صوصن

 وأ ءرهن مسا رثوكلا نأ نيرسفملا ضعب ىري يتلا رثوكلا ةروس :الثمف
 .مالكلا اذه ةحص ىري ال هدبع .هيبنل هناحبس هللا اهاطعأ .ةنجلا ىف نيع

 ىلإ لسرلا لاسرإب هللا اهمعنأ يتلا ىربكلا ةمعنلا  ةطاسبب انه  رثوكلاف

 .ةيرشبلا
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 يذلا يعرشلا بناجلا ةياعرب طونم هقدصو ريسفت يأ طرش نأب ىري وهف
 «هيبشتلا» يرهاظلا يطفللا هانعم اصن انهجاو اذإف «هيزنتلا» موهفم فلاخي الل

 . ليوأتلا ىلإ يرهاظلا يطفللا هانعم نع لدعن نأ انيلع نإف

 نع هلودع ىلإ ةفاضإ .هدبع ريسفت يف اهدجن ةرهاظ لقعلل ةلاصألاف

 نيدلا نأب ىرت ةدعاق ىلإ هدوقي اذهو .سانلا حلاصم ةياعرل «سايقلا» جئاتن

 لقعلا عم دحاو ناكم يف رقتسي نأ نكمي ال لهجلاو تافارخلاب نوحشملا

 ويلا

 مالسإلاو .تافارخ نآرقلا يف نوكت نأ ليحتسملا نم نإف اذكهو

 وأ «ةعطاقلا ةّلدألا ىلع دمتعيل رّسفملا وعدي اذهو .ركفلاو لقعلا عم مجسني
 هئارآو هئاوهأ ىلع ًادامتعا ال ءيريسفتلا هرود سراميل ةحيحصلا ثيداحألا

 . هلايخو

 جهنمل ًافالخو ,نورسفملا اهغاستسا يتلا صصقلا نم ريثكلا دري هدبع
 «.صاخشألاو فيكلاو مكلا مهفل - فلكتبو  نوعسي نيذلا نيرسفملا ضعب

 ليصفتلاو .يه امك اهءاقبإ حجري هنإف ءنآرقلا يف اهركذ درو يتلا ةنكمألا وأ
 نيرسفملل تالواحملا هذه نأو ةصاخ .نآرقلل يعقاولا فدهلا نع ديعب اهيف

 . لضفأو حصأ ةروصب نآرقلا مهف ىلع دعاست مل

 « . .ةيرقلا هذه اولخدا انلق ذإو» :ةرقبلا ةروس نم 58 ةيآلا ريسفت يف ًالثمف
 ديكأتلا لواحي لب «ةقدب «ةيرقلا» هذه ةفرعمل ادهج لذبي ال نأ هدبع ئعسي

 رمألا ةعاطإ يف مهل نوكيل .ىرقو ندم لوخد اورمأ دق ليئارسإ ينب نأب

 . عوشخلا نم عون يهلإلا

 ازجر اوملظ نيذلا ىلع انلزنأف . .# اهدعب يتلا ةيآلل ةبسنلاب رمألا كلذكو
 .ةرقبلا ةروس نم ه9 ةيآلا # . .ءاسسلا نم

 باذعلا ةيهام دنع فقوتي ال ءركذلا فنآلا هجهنم عم ًاماجسنا وهف
 . كلذ ىلع بترتت نأ نكمي ةيلمع ةدئاف ىري ال هنأل .(زجرلا)

 لا



 لماكتلا عم ةمجسنملاو نآرقلل ةيملاعلا ةلاسرلا ديكأتل ىعسي هدبع ريسفت

 . يقرلاو

 لوقي مهضعبف هلك يبنلا نمز يف ىرج ام وأ «ةيلحم ثادحأب اهطبرو اصاخ
 ةنيدملا يف راصنألا نم نيتليبق ىلإ اهباطخ هجوم رثاكتلا ةروس ىوتحم نأب

 .ددعلاب ىرخألا ىلع امهادحإ تقوفت املو ءامهل نيستملا ددع يف اورخافت -

 . (رباقملا مترز ىتح) رختفتو اهاتوم ع .روبقلا نعل 3 لقألا تبهذ

 ال نأ بجي  ىرخألا روسلا لاح وه امك  ةروسلا هذه نأب ىري هدبعف

 صاخشأ وأ صخش وحن اهجوم سيل نآرقلا مالكو .دروملا اذهب صّصخت

 دئاقع رارقتسا فدهلاو .ةيرشبلل هجوم وهف . حيحصلا وه سكعلا لب « نيينعم

 . قامعألا ف دلو دلختل لامعأو باداو

 عيمجل وهو . يملاع نيد مالسإلا نأب لئاقلا لصالاب أ دبت هلبع ةسردمف

 .اهاوتسم ناك يأ ناكمو نامز لك يف .ممألاو بوعشلا

 بيذهتو .سانلا ةمدخل يدؤملا يونعملا بناجلا ىلع دكؤي هريسفتو
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 هدبع نع القن «ثيدحلا رصعلا يف حالصإلا ءامعز» يف نيمأ دمحأ لوقي

 : يلي ام هتلاسر نيبي وهو

 مهفو .ديلقتلا نم ركفلا ريرحت ءادتبا ىربك ةلاسرل يدعاس نع ترّمش

 عبانملا ىلإ ةدوعلاو فالتخالاو فالخلا روهظ لبق .فلسلا قيرط نع نيدلا

 ميوقت مث «لقعلا نيزاومل ًاقفو نيدلا قيبطت لمعلا يفو .فراعملل ةيلوألا
 . ةيداعلا ةباتكلا وأ لئاسرلا يف ءاوس .يبرعلا رثنلا

 روحملا وه يعامتجالا بناجلا نأ ىلإ سانلل ىتوعد ةيناثلا ةيضقلاو

 . ةقيقحلا يعو مادعناب الإ فعض وأ نهو ةمألا 558 الو .ةايحلل يقيقحلا

 ١/ا



 قحو .نيموكحملا ىلع مكاحلا قح نيب زبيمتلا وه يعولا اذهو
 . ماكحلا ىلع نيموكحملا

 قحلا .قحلا اذه ةفرعمل يرصملا بعشلا اوعد نيذلا نم ثنك لجأ

 .انرق نيرشع بعشلا نهذ نع باغ يذلا

 هلو ءىطخي رشب هنأ الإ  ةبجاو تناك نإو  مكاحلا ةعاطإ نأب تلق دقف

 أطخلا نم همصعي نأ عيطتسي يذلا ديحولا لماعلاو .ةيسفن بلاطمو تابغر

 اذه تعفر امدنعو .ةمألا نم ىلمعلا ديدستلاو رواشتلا وه .تاوهشلا نايغطو

 سانلاو .ةيديدح تناك نيملاظلا تاضبق .هجوأ يف دادبتسالا ناك ءادنلا

 . (لودبعتسم

 : نيمأ دمحأ لوقيو

 امنيأو ءريسفتلا يه .سانلا دئاقع حالصإل ةليسو مهأ نأ ةذتغ كحو كفل

 ىرخأو «توريب دجاسم يف ةرم .هريسفتو نآرقلا فيرعت لوألا همه ناك لح
 ءاضقلا لاجم يف ,ةرهاقلا سرادم ىدحإ يف ةشلاثو ًايضاق ناك امدنع

 ءزجو رصعلا ةروس رسف ثيح رئازجلا ىلإ هتلحر يفو .رهزألا يفو .ىوتفلاو
 يف ةيريسفتلا هسورد رشني ناكو «ةيمالسإلا ةيريخلا ةيعمجلا سرادم يف مع

 . يمالسإلا ملاعلا راطقأ يف أرقتل رانملا ةلجم

 نم اههباشي امب اهعمجي مث «ةيآلا أرقي هنأ ريسفتلا يف هتقيرط تناكو
 .ةديقعلا نع ثدحتت :ةيآلا تناك اذإو .حرشيو تاعوضومو تايا

 حالصإل اهنم قلطني ةيقالخألا ةيآلاو .ةدسافلا دئاقعلل ضرعتي ناك هنإف

 ةقالع اهل تناك اذإو .ءاهتكرت ام اذإ اهبيصت يتلا دسافملاو .ممألا لاح

 نايبب ءاهحرشل عقاولاب نيعتسيو .ًايعامتجا اهلّلحي ناك ,يعامتجإلا بناجلاب
 .ةيملاعلا اياضقلا ىلع جرعي ناك ذاخأ توصو غيلب

 ةيلوألا ءىدابملاو نيزاوملا قفو لمعلاب نيدانملا نمو قالخأ بحاص ناك

 بناجلل ناكو .نامزو رصع لك يف ةداعسلا ردصم اهرابتعاب . مالسوؤلل

 مالسإلا نيب - هريسفت يف  قيفوتلل ىعسي ناكو .هتيصخش يف هظح يونعملا
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 .نيدلاو ملعلا نيب قيفوتلل ىعسيو «ةديدجلا ةيعامتجالا تايرظنلاو

 هنأ لإ «ةيملعلا اياضقلا ىف قرغ امهم هنأ تناك هريسفتل ايلعلا ةميقلاو

 رج نتكأ ةهتفططاوعلا ةكتيض» ىلع د5 ري ناكو. :هجهلا ظقريو رعاشملا نحو ناك
 . لقعلاو ملعلا

 هترثأ يذلاو «ىبرغلا ركفلاو .ةهج نم ةيمالسإلا ةفسلفلاب املم ناك هنألو
 ءاقلإو ,تارمتؤملا يف هكارتشاو .مهتايح ىلع فرعتلاو ايوروأ ىلإ هتارفس

 ضرعتيو «ةراهمبو ةفلك نود نيدلا حرطي ناك .ىرخأ ةهج نم بطخلا

 رودت تناك .ةيحالصإلا هفادهأو هئارآ لكو .مهتاداقتعاو نيملسملا لاوحأل

 ريفغ عمج هسرد رضحو ء.رهزألا يف نآرقلا ريسفت سردو .ريسفتلا روحم لوح
 ةيقبو رهزألا بابشو نييعماجلاو نيفظوملاو ةاضقلا رابكو تايصخشلا نم
 . مهيلع ةميظعلا اهراثآ هسوردل تناكو ءايلعلا سرادملا

 :جهنملاو ةقيرطلا ..هدبع ريسفت
 زربأ اضر ديشر دمحم هدبع ريسفت تاسلج نورضحي اوناك نيذلا نمو

 ١7377 مرحم فصتنم ىلإ .ه 1717 ةنس مرحم ةرغ نمو ء.هقيفرو هذيمالت

 ناك تانودملا هذهو .هدبع ريسفت نودي اضر ناك .(رهشأ ةينامثب هتافو لبق)

 .اهحلصيو ةعابطلا ءانثأ ذاتسألا اهظحالي

 هدبع رارسأ نمكم ناك اضر ديشر دمحم نإف .لبق نم انفلسأ امكو

 هنإف ءهدبع ظافلأ نكي مل رانملا ريسفت عم مسقلا اذه نأب انلق اذإو .هراكفأو

 ءاضر ديشر نم تناك تارابعلا نأ الإ .هئاشنإ نم - هيناعم يف - امك ناك

 هنألو .هتقفاومب عبطت مث .هدبع اهاري ناك اضر ديشر تاباتك عيمج نألو

 ريسفت نم مسقلا اذه باستنا نإف ,(يراكفأ نامجرت رانملا بحاص) لئاقلا

 . يزاجم الو يعسوت هل , يقيقح باستنا رانملا

 براقي ام يأ) «ءاسنلا ة ةروس نم ١7 ةيآلا ىتح ه هريسفت يف هدبع مدفتو

 : انيهقات 4 هريسفت يقبو .هذدبع دمحم يفوت مث .(نارقلا نم ءازجأ ةسمخلا

 ةيآلا ىلإ ةقيرطلاو جهنملا سفن ىلع ريسلا اضر ديشر لواحو

 ا



 ريسفتلا اذه لمتكي مل هتومبو ١7(. ءزجلا طساوأ) فسوي ةروس نم ١

 . ميقلا

 ريسفت يف ةجردملاو ,راطفنالا ةروس نم ١١و ٠١ نيتيآلا ريسفت يف لوقي

 .«نيبتاك امارك *نيظفاحل مكيلع نإو# .مع ءزج

 نوبتكي نيذلا نيظفاحلا دوجو اهب نمؤن نأ بجي يتلا ةيبيغلا اياضقلا نم
 .ةحلاطلاو ةحلاصلا انلامعأ

 ؟مهلمع نوسرامي فيك .لمعلا اذهب مايقلا ةيفيك يف ثحبن ال اننأ الإ

 مهيدل نأ مأ ؟مهطوطخ ةءارق عيطتسن له ؟ساطرقو ملقب نوكسمي له

 . ؟هب نوبتكي «احولو»

 .قرولا ىلع هراثآ ربحلا كوي امك . مهيلع هراثا كرتيو

 لك فرعن نأ انبجاو نم سيلو ءرشحلا موي ىلإ رمتسم اذه مهلمع نإ

 .اذه

 . هللا ىلإ انرمأ ضيوفتو .هقدصو ربخلا ةحصب ناميإلا وه انبجاو

 اهيف انتاسرامم نأ وه انلامعأ نمض لجستسو «هب داقتعالا انيلع بجي امو

 سأر رادقمب وأ .شدخلا ٌقدأ ىتح اهنم عيضي وأ قست الو لجستو باسح

 , 0*2ةربإ

 ىلع ليبابأ ةئيه ىلع رئاط لاسرإو ليفلا ةروص رسفي جذومنلا اذهبو
 . يردجلاو ةبصحلا نع ةيانك باذعلا اذه نأب لوقيو .ةهربأ شيج

 دق .ىردجلاو ةيصحلا ءابو ءالجب انل فشكت ةميركلا ةروسلا هله
 1 ع

 .اهب رطما تلا ةريغصلا راجحألا نم شيجلا اذه تباصأ

 هع همر يذلا رجحلا ةبحاص تناك دقف .رويطلا نم عمج اهلماحو

 . ؟ ج ةيناثلا ط .نورسفملاو ريسفتلا  يبهذلا نيسح دمحم (:4)
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 ىتلا «بابذلا وأ ضوعبلا سنجب هيبش ءيشب رئاطلا هيبشت عيطتسنو .ةفصاع

 . ةيضرملا ميئارجلا ضعب لمحت

 لجرأب تقصلو .حيرلا اهلمح ًاثولمو ًاسباي ًائيط تناك راجحألا كلتو
 .ًاضارمأ تدلو حارجلل ةجيتنو ءاهنادبأ تلخدو «ةريغصلا تاقولخملا كلت
 عاطتسا يذلا ميظعلا يهلإلا شيجلا وه اذهو .ترئانتو اهنادبأ تدسف مثو

 مويلا اهيلع حلطصن يتلا يه ةريغصلا تاقولخملا هذهو .مهتدابإ
 . «7بوركيملاب

 انلق ذإو# :ةرقبلا ةروس نم اهدعب امو "5 ةيأآلا ريسفت ىف لوقيو

 #2. . مدآل 00 ةكئالملل

 نم اولعجو .لامعألل نيرظان ةكئالملا نأب اولاق نيرسفملا ضعبو

 ةيآلا نم مهفن ال اننأ الإ «كتاناويجلا قلغو تاناننلا ومتل ةيلوؤدبم ةكئالملا

 . كلذ

 ةيتابنلا ةوقلا وأ حورلا دوجوب الإ نكمم ريغ تاتابنلا ومن نأ وه هارن امو
 ناويحلل ةبسنلاب رمألا كلذكو «ةرذبلا يف هللا اهعدوأ يتلا ,ةصاخلا

 . نانيفآلاو

 هداجيإ يف رودلا هل هللا نإف ءهب صاخ ماظن ىلإ دنتسا يلك رمأ لك نذإ

 .2©كلملا عرشلا ناسلب ىمست ىيتلاو .هب ةصاخلا ةيهلإلا حورلا هماوقو

 : هسفن ثحبلا عباتي رخآ ناكم يفو

 «ضرألا يف هتفيلخ ناسنإلا نأب .لاجملا اذه يف ةكئالملل هناحبس هللا ةيعوت»

 ينوكلا ماظنلا لكوأ يذلا ملاعلا اذه يف حاورألاو ةوقلاو ضرألا ةئيهت هبشت

 هلبقيو «ضرألا يف ةذفان ةوق كلمت يتلا تانئاكلا نم عون داجيإل - حاورألل

 . ينوكلا ماظنلا

 .018 ص 23/ج .هسفن ردصملا )2

 ,.6ا ص ء”/ج ,هسفن ردصملا 0(



 نإ ءاهانعم دسفيل ةفيلخ ضرألا ىف نيعي هللا له ةكئالملا لاؤسو

 هلو مورد وف ندتتلاو ىلدللا دادهتلالا «كلمدو, انش حاتم ةاحنالا
 هتفالخو ناسنإلا رايتخا نأب لوقيل ةمدقمل ديهمتو .ىناسنإلا دادعتسالل ةيانك

 ملعتلل ناسنإلا دادعتسال ةيانك مدآل ءامسألا يلع , ىفانتت ال ضرألا يف

 .اهرامعإل ضرألا يف وه ام لك رامثتساو .ملاعلا يف ءيش لكل ةفرعملاو

 نع ةيانك باوجلا نع مهزجعو .مهنم لاؤسلاو ةكئالملل ءامسألا ميلعتو

 ىلختت دل يتلاو .ةينوكلا ملاوعلل ةربدملا حاورألا نم حوزر لك ةوق وأ .روعشلا

 ةطساوب حاورألا هذه ريخست نع ةرابع مدآل ةكئالملا دوجسو .اهتابجاو نع

 . ةيهلإلا ننسلا ةفرعمب لوكوم هلماكتو هلجألو .ناسنإلا

 حورلا ضيورت نع ناسنإلا زجعل ديسجت دوجسلا نع سيلبإ درمتو
 .ناودعو عازن لكل ببس ةينلا محتفي يذلا ءوسلا كر نع زجعلاو .ةريرشلا

 . "29(ضرألا ىلع متي زواجتو

 .ها/” ه١ ص .قباسلا ردصملا )7

 ا/ك



 ليوأتلا نساحم ريسفن

 ءه 1787-١777 يقشمدلا يمساقلا نيدلا لامج ريسفتلا اذه فلؤم

 . ماشلا ةمالعب فورعملا

 دعاوق باتك ظيرقت ىف نالسرا بيكش ريمألا ققحملاو بيدألا لوقي

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع فرعتلا نوموري نيذلا بابشلا عيمج يصوأ

 نيدلا لامج موحرملا راثآ ىلع ءيش يأ اوحجري ال نأ ,لقعلاو بلقلا فرعت

 :راثملا ةلجم دادعأ ىدحإ يف اضر ديشر دمحم لوقيو

 ميلعتلاو .لمعلاو ملعلاب ةيبلاو مالسإلا ىيحمو ماشلا ةمالع وه

 :هريسفت ةمدقم ىف لوقيف هسفن ىمساقلا امأ

 يف تلمأتو .هرونس يرظان تعتمو .نآرقلا مولع باعيتسال تتيعس

 .ىمادقلا ريسافت ةسارد ينعسو ام تيعس لفو .هفئارظب تيتو .هرارسأ

 نيدلا لامج دمحم ماشلا ةمالع فيلأت .ليوأتلا نساحم :ىممسملا يمساقلا ريسفت )١(
 .7 ص ء.ءزج ١ا/ .يىقابلا دبع داؤف دمحم  ىمساقلا

 ا/ا/



 امب بعوتساو مهف دق مهنم دحاو لك نأب تدجوو «نيمسلاو ثغلا تيأرو
 . هتادادعتساو هتايناكمإ بساني

 نيرسفملا ةرمز يف نوكأل كلذ ىلع فّرعتلا يف يتقو نم ًابناج تلذبو

 رثألا مسا ناكف .يننيعي نأ هللا نم تبلطو .كلذ ىلع مزعلا تددشف

 هيلإ لصو ام ةدبزو «.هيلإ لوصولا تعطتسا ام تعضوف « دوأتلا نساحم

 . ؟")رثآلا اذه يف نورسفملا

 :()7هريسفتو يمساقلل يملعلا عقوملا

 نيسحلا مامإلا ىلإ بستنيو .ىوقتلاو ملعلاب تفرع ةلئاع نم يمساقلا

 .ةدنتسمو ةقمعم هثاحبأو هتاقيقحت مظعم .مالسلا هيلع

 ةمخضلا ةبتكملاو .هدجو هيبأ ةيبرت نم هرغص ذنم اهثرو قيقحتلا ةقد

 تزواجت دق هتافيلأت نأ الإ ,نيسمخلا زواجتي مل هرمع نأ مغرو ءاهثرو يتلا

 ةئاملا

 ص

 مل هنأ الإ ,بهذملا ينس هنأ مغرو .ةعونتمو ةعساو ةيركفلا هرداصم

 اهدقنيو «ةرات اهنم ذخأي وهف ؛ةيديزلاو ةيمامإلا ةعيشلاو ةلزتعملا ثاحبأ لمهي
 . ىرخأ ةرات

 يقيقحت بولسأب قّرطت .ةحفص 759 غلبت يتلاو .ةمّيقلا هتمدقم يف
 يربطلا ريسافتب ناعتساو .رسفملا طورشو ريسفتلا تامدقمو نآرقلا مولعل

 يقام ريثك نباو يزارلا رخفلاو .يناهفصألا 3 . يرشخمزلاو
 يطرقلاو .يسلدنألا ةيطع نباو .يسلدنالا نايح وبأو .ميقلا نباو

 0 ناهربو .ةيديزلاو ةعيشلا نيرسفملا ضعبو ا ,.أو . يواضيبلاو

 ١١) ص كج .هسفن ردصملا © .

  )79مالسلا دبع ديجملا دبعل ثيدحلا رصعلا يف ريسفتلا تاهاجتاب ثحبلا اذه يف انعتسا

 .:تستحملا
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 ذخأ يذلا هدبع («ميكحلا ذاتسألا» هتوسأو رصاعملا هرسفم اريخأو . يعاقبلا

 .ريثكلا هنم

 ىضاقلاو .ءارغلاو يدقاولاو دعس نباو يعفاشلا ءارآ 5 كلذك ريشيو

 . ىطويسلاو ةيزوجلا ميقلا نباو «ةيميت نبا ةصاخ .ينالقسعلا رجح نباو

 نم ميظعلا هريسفت نم ةحفص ولخت ال ,«2ثيدحملا ملع يف عيلض هنألو

 نب كلامو لبنح نباو ملسمو يراخبلا نم ةذوخأم هثيداحأ مظعمو «ثيدح

 نيعتسي ةينآرقلا تاءارقلا لاجم ىفو .هحرشو طيحملا سوماقو .يرهوجلل
 . ةرتاوتملا تاءارقلاب ةداع

 :هتقيرطو هجهنم

 .رهاظ ريغ ةيباهولا وحن هليم نإف هلضف ةدشلو , جبنملا ىفلس ىمساقلا

 نيب عمجيو . ةمدقتم هتيرعشأ ««ثيدحلا لهأ»و «ةيرعشألا» هيلع ىغطت لب

 ,ىمادقلا راثآ  انفلسأ امك  ةيلقنلاو ةيركفلا هرداصم مظعمو .لقعلاو لقنلا

 همامتهاو ««ميكحلا ذاتسألا» ب هيمسي يذلا .هدبعب طقف متهي هيرصاعم نمو

 ةمدقم نم اهذخأي .هريسفت ةمدقم نم تاحفص ٠ نفخ ادع لوخو: هليع

 . هلذبع

 يف لصف ءانثتساب . هريسفت ىف ردان - رصاعملا هموهفمب  لمعلاو ملعلا

 تايآ عم ةثيدحلا ةيكلفلا اياضقلا ضعب ماجسنا ىلإ ضرعتلا لواحي .ةمدقملا

 .نآرقلا

 ١951١. ةرهاقلا ط ثيدحلا حلطصم نونف نم ثيدع تلا دعاوق :هباتك رظنا (5)
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 لك نيب نمو «قايسلاو جهنملا ثيح نم ةميدقلا ريسافتلا هبّسي هريسفت

 .رشع عبارلا نرقلاب قلعتت ىتلاو .باتكلا ف اهلوانتن ىلا ةديدجلا ريسافتلا

 اذه امهدحأ .ةميدقلا ريسافتلل ةيملعلا ةناتملاو قطنملا ناكلتمي نيريسفت دجن

 الك يف ةيعامتجالا اياضقلا حرط نأ ثيح «نازيملا ريسفت ىيناثلاو .ريسفتلا

 .لوقعم ردقب اعبشأ دق نيريسفتلا

 ءامدق يعوو نآرقلا مولعب قلعتي اميف يلازغلا رظن ةهجو ىنبتي يمساقلاو
 :لوقي وهف .ريثكلا هنم لقنيو .لوألا ردصلا يف نيرسفملا

 نيرسفملا نم ىمادقلا هيلع راس يذلا جهنملا ةحص ىلع ناهربلا ةماقإ»

 :ةلكقو القن هب لالدتساالا نكمي

 رأ طاقن ىلع دمتعيف .يلقعلا ليلدلا امأ

 اورصاع نيذلا نوملسملا مه ةرخآلاو ايندلا لاوحأ حالصب سانلا فرعأف

 .ناصقن وأ ةدايز نود ىحولا لإ لقني ناك (صو) هللا لوسر نإ اشاكو

 .ةوبنلا فده وه اذهو نوبتكي باتكلا ناكو . شاعملاو داعملا صخي اميف

 رصع ورصاعم هقئاقدو هداعبأو ىهلإلا مالكلا يناعمب سانلا فرعأ : اعلاثو

 نوقبطيو دارملا نوبعوتسي .يرطف قوذب نوعتمتي اوناك نيذلا .يحولا
 .هرشنو هظفحو همهفو نآرقلا ةءارقب هللا ىلإ نوبرقتي اوناكو .روتسدلا

 ليوأتلاو يفرتلا ثحبلا سانلا نم اوبلطي مل مهتايح لالخ مهنإ ”اعئاو

 ماكحأب اطيفرم ءاصقتسالا اذه ناك اذإف .كلذ نع مهوهن لب .فلكتملا

 دالوألاو ءاسنلا لوعجشيو .اراهنو اليل هل لوعسي اوناك ب ملعلاو نيدلا

0 

 ام 5 حيحصلاو هب اوقطن ام حيحصلاو هولاق ام قحلاف اذه ءوص ىلعو

 م



 , 0©2هب اولمع

 :هريدسفتو هئارآ نم جذامن

 َّنإ فلسلا ضعب لاق :ةحتافلا ةروسل هريسفت يف يمساقلا لوقي
 كايِإو دبعن كاّيإ» ةملك ةحتافلا حاتفمف .نآرقلا رهوجو حور «ةحتافلا»

 ةوَقلا نم رست ىناثلا مسقلاو كرنشلا نم ةءارب لوألا مسقلاف 0 ( نيعتس

 . "هللا ىلع ىلكلا لكوتلاو .ةيصخشلا

 :ةرقيدلا ةروس نم ةعساتلا ةروسلا ريسفت

 .«نورعشي امو مهسفنأ آلإ نوعدخي امو اونمآ نيذلاو هللا نوعداخي»

 : ةيلاتلا ةرابعلاب ريسفتلا أدبي

 ةعداخملاو .نيفرطلا لبق نم اهلامعتسا ةعداخملا نأب ىناشاكلا لوقي

 لوسرلا ةعدخ ىه هللا ةعدخ نم دارملاو وسلا ءافخإو ريخلا راهظإ نع ةرابع

 ةءاسنلا ةروس) #َ . هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم# نيفيب كردن اننأ تسلاو

 8١(. :ةيآلا

 ءافخإو .ةبحملاو ناميإلل مهراهظإ يف نينمؤملاو هلل كئلوأ ةعدخف لجأ

 مارتحاو .مالسإلا ماكحأو ملسلا مهل نينمؤملاو هللا ةعدخو .ةوادعلاو رفكلا

 ميلألا باذعلل دادعتسالا .هسفن تفقولا ىفو .هباش امو مهحاورأو مهل ام

 . يحولا قيرط نع مهاياون ءوس نع مالعإلا يأ ءايندلا ةحيضفو ةبقاعلا ءوسو

 كلذ دسجت ءاوس مهيلع دوعي مهركم نأب .ركملاو ةعدخلا نيب قرفلاو

 امو ةواقشلاو قافنلاو رفكلاو .ةملظلاو ملظلاو ,باعصلا لمحتو نارسخلاب

 ١  (5ص ةمدقملا 3 .ليوأتلا نساحم 8"7.

 )( ص .١/ج .قباسلا ردصملا ١7 .

 ١م



 ءاههنك ىلإ لصن ال اننإف ءنآرقلا يف اهنع نالعإلا مغر هللا ةعدخو ءهباش

 .نارمع لآ) #نيركاملا ريخ هللاو .هللا ركمو اوركموإ# :ىرخأ ةيآ يف ىرن امك

 قارتخا نوعيطتسي ال نيذلا كئلوأ لهج قمع فشكي اذهو .(05 :ةيآلا

 . "”نطابلا وحن رهاظلا بجح

 عضي حبلا دنعو , ماكحألا تايآب ةصاخ ةروصب مدهي هنأ يمساقلاو

 اماهت :يضخيسلا ةداوصلا . يعم حالا هنعو. مطنسع بيش ةديظملا ةكبلا
 ددعت نأ ىريف ء.ءاسنلا ةروس لئاوأ ىف تاجوزلا دّدعتل ةبسنلاب لصح امك

 ةدع هل تناك ثيح .(ص) يبنلا لاح وه امك .ًامامت دح هل سيل تاجوزلا

 عم اهعابتا ناكمإلاب ناك اذإ يتلا ةيوبنلا ةنسلا دراوم زربأ ىدحإ هذهو .ءاسن

 اهيلع دانتسالا نكميو تبجو لفف .ليملا

 لهأ اهب لوقي يتلاو .ةمايقلا موي «هللا ةيؤر» زاوج ىري رخآ ناكم ىيفو

 . كلذ لثم نوركني نيذلا ةلزتعملا ىلع دريو ةئسلا

 :ددصلا اذه ىف لوقي

 نمؤن نل ىسوم اي متلق ذإو# :ىلاعت هللا لوقي ثيح لاجملا اذه يف»

 .(600:ةيآلا ةرقبلا) #نورظنت متنأو ةقعاصلا مكتذخأف ةرهج هللا ىرن ىتح كل

 اذلف .ءزوجت الو ةبولطم ريغ ايندلا ىف هللا ةيؤر بلط نأ فشكت ةيآلاف

 . كلذ دّيؤت تايآ كانهو ءايندلا يف هتيؤر ناكمإ مدع دكأ .هناحبس هللا نإف

 لقف وسلا ار نأ باتكلا لهأ كلأسي# : كلذ لاثمو

 . . مهملظب ةقعاصلا مُهتذخاف ة هرهج هللا انرأ اولاقف «كللذ :هزتكأ ىسوم اولأس

 ١16(. 15 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس)

 ,ناقرفلا ةر ةروس) 1 ًاوتع 58 وسلا اوربكتسا دقل 5 ىرن وأ

 7١(. ةيآلا

 ١/ (7ص ء/ج .قباسلا ردصملا 17 .

 م



 يف هللا ةيؤر اودارأ نيذلا وحن ةهجوم ةديدشلا تاديدهتلا هذه نذإ

 ىري ال ىئلاعت هللاو .ةعنتممو ايندلا هذه ىف ةعونمم ةيؤرلا تناك اذإف ءايندلا
 5 9 2 ع _ ١

 .ةرخآلا يف ىري نأ اقداص ادعو دعي رخا تايآ يف ءايندلا يف كلذ متي نأ

 الو ,ليلدلاب عطقت اهلكو .«لاجملا اذه يف ةرتاوتم ثيداحأ يف تءاجح امك

 لعف امك ةيمالكلا دعاوقلاب صوصنلا هذه ةهجاوم فصنم عيطتسي

 , ”)ةلزتعملا

 لالدتسا نأ تابثإ عيطتسي ةّلدأ ةعضب لالخ نم روطسلا هذه بتاك
 . حيحص ريغ يمساقلا

 تايآلا ىف ًاديق دجن ملو «قالطالا وه لصألا ديقلا بايغ دنع : الوأ

 اذه يف ةيؤرلل يفن انيدل نحنف ءايندلا يف هللا ةيؤر مدع يف اهيلإ دنتسا يتلا

 .ةرخآلا يف اهتابثإ ال .ملاعلا

 طابنتسا نإف ءايندلا يف متت ال ةيؤرلا نأب اذهك ديق كانه ناك اذإو :ًايناث
 . ىنبم نم اهل سيل ةرخآلا يف متت ةيؤرلا نأ يأ «فلاخملا موهفملا»

 ,ردابتلا ةدعاق نمض قالطإلا وه لصألاو ديقلا مادعنا انلبق اذإف :ًاثلا
 يف اهنأب ًالامتحاو ةيقطنم رثكألا ءىشلا نإف ,ةليحتسم ةيؤرلا ةبغر تناك اذإف
 ليحتسم ايندلا يف ليحتسم لك قشبل نأ حضاولا نمو . ةليحتسم هنأ ةرخآلا

 مزلي ايندلا يف ليحتسم لك نوكي نأ ينعي ال اذه نأ الإ .ةرخآلا يف

 .ةرخآلا يف بوجولا وأ .ناكمإلا

 لئموي فرع ال ةكئالملا دوري موي## : حرصت ةشلاثلا ةيآلا نإ مث

 .(3؟١ : ةيآلا .ناقرفلا ةروس) ه«اروجحم ادع نولوقيو . نيمرجملل

 ركذت ملف هللا ةيؤر امأ ,ةرخآلا يف ةكئالملا ةيؤر ىلإ ةراشإ ةيآلا هذه يف

 .لاح يأ يف اهب ملسم ةيهيدب ةيؤرلا عانتما نأل .ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال

 .اهيلإ ةراشإلا متت مل اذل «نيتأشنلا يفو

 . ىباسلا ردصملا (8)

 اذلا





 ريسفتلا بحاص .يرهوجلا نب يواطنطلا ىلإ لوألا لصفلا يف انرشأ

 ثحب انل نوكيس . لصفلا اذه يفو .«نارقلا ريسفت يف رهاوجلا» فورعملا

 ريسفتلل حضوألا جذومنلا ربتعي يذلا «رهاوجلا» ريسفت نع الزيف نيثكأ

 . ملعلا ءارو ثهاللا يبلس ريبعتب وأ « , يملعلا

 ىها1741١/ ةنس دلو دقو ةنريصم يلا طبل ةيدت ىلا يواطنطلا بسني

 فصنلا يف ةيرووشملا ويصف فاتكو يحلصم نم ربتعي يه ا108١ ةنس يفوتو

 9 مولعلا راد ةسردمو ,رهزألا ة نا نمو .رشع عبارلا نرقلا نم لوألا

 . ةرهاقلا

 عارصلا يعيو .ةثيدحلا ةيملعلا راثآلاب ةلص ىلعو «ةيبنجألا ةغللا ديجي

 .ةيرامعتسالا لويملا تاذ ةيبرغلا ةراضحلاو ةيمالسإلا ةراضحلا نيب

 ماكحألاو ءارآلا ةلاصأو مييقتل أ ادعي 5 رظن ةهجو نم - ربتعت تلا .ةثيدحلا

 .نآرقلل ةيملعلا

 قئاقح سايق جهنمل خراص جذومن وه «رهاوجلا» ريسفت نإف انفلسأ امكو

 . ثيدحلا ملعلاب نآرقلا

 .فراعملا ةرششادا ت - قحب - وفلاخمو هقفاوم هفصي يذلا زهستفتلا اذه يف

 كاف أثحب دجن نايحألا ضعب يفو .ةيملعلا تاالوقملا نم ريثكلا ىرن

/0 



 لك .يريسفتلا جهنملا لوصأب وأ .ًالصأ ريسفتلاب هل ةقالع ال ًالوطمو ًالقتسمو
 . هجيسنو باتكلا مظن يف للخلا داجيإ همدقي ام

 يف سردي ناك هنأ ودبيو افا ا نيل اعلا يواطنطلا ثّبشت

 7 ريغ ءىيشلا نأ الإ .ةتحبلا مولعلا ضعب ةرهاقلا يف مولعلا راد

 نولملا وأ 07 هبولسأ مغر هنأ وه مهملا ءيشلاو ءملعلاب هرثأت هيف

 ةينوكلا هترظن نأ ي أ ,ةيملع ريغ هرظن ةهجو نأ الإ ريبعتلا حص نإ  ملعلاب

 مهم عرف هنكلو .عرف ملعلاو لصأ هيدل نيدلاو «ةينيدو ةيهلإ

 شيعي هنأ آلإ .ملعلا ةلاصأ سيلو .يحولاو نآرقلا ةلاصأ تابثإ هفدهو
 يف شيعي هنأكو .ملعلا لابق  لوقعملا دحلا نم رثكأ - - ةميزهو عوضخ ةلاح

 بتك دقف ؛ .ةهبشلا هذه عفدي يكلو 0 سمسم

 هفيلأت اليصفت اهرثكأو اهعمجأ نأ الإ .هريسفت بناج ىلإ ىرخأ تافلؤم
 000 ”1 يف عقي يذلا «رهاوجلا ريسفت»

 ريسفتلا خيرات يف ًاباتك بتك يذلا ريسفتلا يف نيققحملا دحأ «نوجلاب»
 : يواطنطلا نع لوقي .ثيدحلا رصعلا يف

 اهنع لقن مل اذإ ءاضر ديشرو .هدبع ريسفتك ةديدجلا رصم ريسافت مظعم
 يذلا جهنملا نأ الإ ,ةلدتعم -لقألا ىلع يهف .«ةظفاحم» ريسافت اهنأب
 كودو . عيمجلا («قبس» ١9798( ةنس ىفوتملا) يرهوجلا يواطنطلا هدمتعا

 مولعلا رئاسو ةئيبلا ملعب قلعتي اميف ةماع تايلكل ليلد هريسفت .ذ .ةغلابم

 اهب بطاخي «.ةيوبأ ظعاومو ةيلمع حئاصن ىلع يوتحي ثيح .ىرخألا

 .ةينآرقلا تايآلاب اهنييزت عم ءىراقلا

 بيكارت حرشل ةصرف اهدجي هنإف ءالثم منهج ةملك ىلإ لصي امدنعف
 . ”نيكاربلا نع بهسم حرش عم ةبهتلم ةرك تناك ضرألا نأو ءضرألا

 ل. 3804. 5. 8هازمم, 54هلععم 84بكاتس طاكمردم 1ماعر ءءامالمم (1880 -1960) (طعالعم, ظلال )١(

 1968) مم. 5 - 6.
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 :ًاضيأ رثألا اذه نع رخآ ناكم يف هسفن ققحملا لوقي

 (يهلإلا مالكلا) يحولا يواست نم عونب لوقي يرهوجلا يواطنطلا»

 ,حاورألا تاذ تاقولخملا ملاع يف هنأب دقتعيو .(يهلإلا لصفلا) ةعيبطلاو

 ام تاهباشتملاو .«تاناويحلا نم عاونأ ىلع اهقالطإ عيطتسن تامكحملاف

 . '5نورادل لماكتلا ةيرظن ىف ءاج

 :ريسفتلا اذه هباتك يف هعفاودو هفادهأ نع هسفن يواطنطلا لوقيو

 نمو «.ةعيبطلا بئاجعل ركاشو .دوجولا اذه بئاجعل  ةرطفلاب  قشاع انأ
 ريسفتلا اذهل يتباتك لالخ نمو .ءضرألا يف لامكلاو لامجلا ةيؤرل نيقاتشملا

 ةمألا ءانبأ عيطتسي نأ لمأ يلكو «ةريثك اياضق يف لمأتلل عفادلا يدنع نوكت

 ةيسدنهلاو ةيندعملاو ةيبطلاو ةيعارزلا .ةيملعلا عورفلا عيمج يف ةيمالسإلا
 ؟...ال ملو .بناجألا هيلإ لصو امم ىلعأ ةدعاق ىلإ اولصي نأ .كلفلاو

 ةحارص ةقلعتملا تايآلا امنيب 270١ نم رثكأ ملعلاب ةقلعتملا تايآلا نأب ًاملع
 ١6١. لا زواجتت ال هقفلاو ماكحألاب

 تيعس لقو .قلخلا بئاجعو مولعلا بئارغو تاقولخملا بئاجعو قالخألاو
 0 ع

 ىف تاياآلا قئاقح نم ةفرعملا باستكال .نيملسملا لاجرلاو ءاسنلا قوش ريث

 .ةيسدق ةراشإو ةينابر ةحفن ريسفتلا اذه نأب بيبللا ءىراقلا اهيأ ملعأو

 اذه ةميق نوكرديس سانلا نأب لمأ يلكو ,ءبتاكلل تمهلأ ةيزمر ةراشبو

 هللا نرصنيلو ,ضرألا يف نيفعضتسملا يقرل اببس رثألا اذه نوكيسو ءريسفتلا

 .©زيزع يوقل هللا نإ ءهرصني نم

 .607 ص .هسفن ردصملا ١١

 تانوكملا عيادب ىلع لمتشملا ميركلا نآرقلا ريسفت يف رهاوجلا ريسفت : يرهوجلا يواطنطلا (")

 ." ص ك3ك/ج .تارهابلا تايآلا بيارغو

 /ع/



 هنإ لب «ءةيدام ةرظن هيدل تسيل يواطنطلا نإف «.لبق نم انفلسأ امكو

 يويندلاو يفرعلا هاوتحمو .هروذجل ال .ثيدحلا ملعلا رامثث بوذجم

 . برغلل

 مولعلا رارسأ ىلع نيملسملا فّرعت نوكي نأ نم فوخلا سجاه شيعيو

 ةوطخب لواحيف .مهتديقعو مهناميإ ةعزعزل اببس ةيبرغلا ةيداملاو ةيعيبطلا
 ربع نوملسملا هشاع يذلا .يلمعلاو يملعلا نبغلا نع ضيوعتلا ةدحاو

 . نيرمتلاو ملعتلا لالخ نم تلخ نورق

 جتان ثيدحلا ملعلا ءارو رهاوجلا فلؤم ثاحل نإف .لبق نم انفلسأ امكو

 بجاو ةيمالسإلا لودلا ىلع» مكحي ام ناكم يف وهف .بلقلا بيط نم

 ضعب نإف اآلإو ,يسيطانغملا ميونتلا ميلعتل ءابطألا ضعب رمأت نأ يعرش
 . (*0(ةوسنلا ءاعدا نولواحيس نيباذكلا

 ريربتلاك .سفنلا ملعب ةطبترملا ةيملعلا هبش اياضقلا ضعب كلذك

 دارأ يتلا ةرقبلا يف كلذ ىرن امك .هريسفت يف ةريثك حاورألا راضحاو ليلعتلاو

 اهلك .ًاددجم اهئايحإو اهحبذب (ع) ئسوم غالبإو يُهلِإ رمأب اهحبذ ليئارسإ ونب
 باسحك ةبيرغلا مولعلا ضعبب مامتها هلو .227حاورألل راضحإ رابتعاب اهلمحي
 .هيلع تايآلا ضعب قيبطتو لمجلا

 نم ريثك يفو .ثيدحلا لقعلا رهاظم نم رهظم .ثيدحلا ملعلا نألو

 بناج ىلإ دهاشن اننإف ,بنج ىلإ ابنج ناريسي لقعلاو ملعلا دجن نايحألا

 هليلحتو هريسفت يف اهنمض نم ًاضيأ يلقع ريسفتو ليم .ةيملعلا هريسافت
 .نيدلا ماكحأ ةفسلف نايبو ضقانتلا عفرو «نييعرشلا لالحلاو مارحلل

 نعذي «نارود وأ فل اهيف .ةيصخش تاليوأت يف ءىراقلا رسأي الو .سباتكلا

 "٠١. ص .هسفن ردصملا :يواطنطلا (:)

 .ه١١ م١٠١٠ تاحفصلا .7/ج .نورسفملاو ريسفتلا» : يبهذلا نيسح دمحم (5)
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 ميركلا دبعك نيفرطتملا نيرسفملا ضعبل ًافالخ .نآرقلا يف خسنلا دوجوب

  ةلفغ عم , مامتهاب ثيداحألا لقنيو .يدنهلا ناخ دمحأ ديسلاو .بيطخلا

 :نايونعم امهنأب رثوكلاو ةنجلل ههيبشتك .عرشلا نع  نايحألا ضعب يف

 ا بيطيو «لصعلا نم ىلحأ بارشو تركايلاو ردلاب عمسي لهاجلا»

 ركفي ملاعلا نأ الإ ءاهيلإ ليمي يتلا ذئاذللا هذهل ابلط هللا دبعيو .كلذب

 .ةمكحو ملع لوقلا اذه ءارو ام نأب لوقيو

 ام لك وه سيل .جلثلا نم عصنأو لسعلا نم ىلحأ وه يذلا ءاملاف لجأ

 ةنجلا معن نوكت نأ نكمي فيكو ؛ةنجلا يف شطع الف .ةنجلا يف هب اندعو

 هنم صقني مل هنم انذخأ املك .ملعلا نع ةيانك «رثوكلا» نأب ىرن نحنف

 نم ىلحألا ءاملاو توقايلاو ردلاك «ةنيمثلا رهاوجلاو رطعملا كسملاو ءءيش
 بولقلا رسأي يذلا .ملعلا نم ٌبعش اهلك دفني ال يذلا ضوحلاو لسعلا

 . 0(2(ةدئفألا رسيو
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 ىف اربصو 00 ادد لذي ماكحألا تايآل صرعتي امدنع يواطنطلاو
 اي

 مظعم يف اهدهشن «ةبسانم ةينافرع ةيحورب اهعم لماعتيو «نايبلاو حرشلا
 : موصلا نع لوقي امدنع كلذ ىرن امك .تادابعلا ىف هثاحبأ

 صاخ موصو ءصاخلا موصلا , ماعلا موصلا : تاجرد ثالث موصلل»

 . «صاخلا

 . لبق نم انلصف امك ةوهشلا نع جرفلاو نطبلا كاسمإ وهف ماعلا موصلا اَمأ

 نع حراوجلا رئاسو ديلاو ناسللاو نذألاو نيعلا داعبإ : صاخلا موصلا

 . بونذلا

 .رهاوجلا نع ًالقن ,غ١١٠0 ص .هسفن ردصملا : يبهذلا نيسح دمحم (1)
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 ةئيندلا تارطخلا نع بانتجا يأ .يبلقلا موصلا : صاخلا صاخ موصو

 . هللا ىوس ام لكو «.ةيويندلا راكفألاو

 وه موصلا اذه لجأ .هللا ىوس امب ريكفتلا متي امدنع مرحي موصلا اذه

 يف مهرذ مث : #8 :ةيآلا هذه قيبطتو هاوس نع دعبلاو هللا وحن داجلا هجوتلا

 8١(9©. :ةيآلا ,ماعنألا ةروس) «نوبعلي مهضوخ

 لامجلاو ةيضايرلا مولعلا نيب ةقالع دوجوب لوقي رخآ ناكم يف هنأ وأ

 . "2ىهلإلا

 ىرنو  ءاملعلا هلبقتسا «ناريإ ىلإ لصوو . يواطنطلا ريسفت عبط امدنعو

 وجلا 0 ةعوبطم ريسفتلا ةياهن يف ءاملعلا ضعب ظيراقت

 نم سيل هن أ الإ .ةيمالسإلا لودلا رئاسو .رصمو ناريإ نيب ب ينيدلا يركفلا

 .ديدجلا ينيدلا ركفلا وجو ةديدجلا ةيحورلا عم هنا ىدم مولعملا

 لبقي مل ريسفتلا اذه نأب :ريسفتلا يف ثحابلا يبهذلا نيسح دمحم لوقي

 .ريسفتلا ترداص ىتلا ةيدوعسلا ةموكحلا ىلع ىنثيو .هلاثمأك ركفلا لهأ دنع

 :لوقي هيلع درلاو يواطنطلا ريسفت فصو يف ثحب ماتخ يفو

 ملع لكل دجن ثيح ا د ا تم باتكلا اذهو»

 00 0 نم را اذه ب رقت 0 ةيملعلا ثاحبألا هذهو .ةصح هيف

 . يزارلا ريسفت ىلإ هنم يواطنطلا ريسفت ىلع 0 رثكأ

 يف ضاخ دق فلؤملا نإف .باتكلا ىلع يىلك مكح رادصإ اندرأ اذإو

 قافآلا يف تايآ سانلا يريل هبلقو هلقعب ًائيعتسم .ضرألاو ءامسلا مولع رارسأ

 .نيرخآلاو نيلوألا مولع بعوتسا نآرقلا نأب مهل تبثيلو ,.مهسفنأ يفو

 . «"”(ءىش نم باتكلا ىف انطرف ام» تابثإل قيرطو ليلد لكب ناعتساو

 . "١77 ص 1 /خ .هسفن ردصملا يواطنطلا )70

 ١88. ص .١/ج قحلم .هسفن ردصملا 00(

 6١7١. ص 25 ج .هسفن رثألا : يبهذلا نيسح دمحم (9)

0 



 هه

 اس ام[ّصَقلا

 نازيملا ريسفت

 ةمالعلا موحرملا اهبتك يتلا تافلؤملا مهأ نم «نآرقلا ريسفت يف نازيملا»
 .اليصفت اهرثكأو ىئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا

 نم ءاهتنالا متو .ًادلجم نيرشع يف ةيبرعلا ةغللاب بتك ريسفتلا اذه

 اهيلع نوانعت؛ ادلحم: قعر . ىلإ «تليضو: رئألا اذهل ةيسراقلا ةمجرتلا

 : ةداسلا مهنمض نم .لضافألا ةيملعلا ةزوحلا ةذتاسأ نم عمج

 حابصم يفت دمحمو .ينامرك داوج دمحمو . يزاريش مراكم رصان

 دبعو يا هنماخ دمحم ديسلاو .ينامرك يحلاص اضر دمحمو , يدزيلا

 . ينادمهلا يوسوملا رقاب دمحم ديسلاو .يدرجورب ميركلا

 يملعألا ةسسؤمو .نارهط ىف ةيمالسإلا بتكلا راد ىبرعلا صنلا رشان

 . نارهط ىف يدمحم تاراشتنا ةطساوب هرشن مت كلذ دعب نمو .مق

 «نايبلا عمجم» دعب اهعمجأو ةعيشلا ريسافت مهأ نم  ةغلابم نودو  نازيملا

 نوكيس نايبلا اذهو .ةثيدحلا نورقلل ةيساسألا ريسافتلا دحأ ربتعيو .ىسربطلل

 . هتازيممو ةماعلا هطوطخ حرش ىلإ انقرطت ام اذإ حضوأ
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 ةلعاق ىلع هلمع ساسأ ماقأ .(هيلع هللا ناوضر) يئابطابطلا ةمالعلاف

 .«اهعب هضعب رسفي نآرقلا نأ» ةدعاقب ًاكسمتم ةنيتملا نآرقلاب نآرقلا ريسفت

 تاعوضوملا رركو ةيآ لعب ةيآو «ةروس لعب ةروس ناآرقلا رسف هنأ مغرو

 يعوضوم ثحب تحت اهعمجي نأ ةراهمب عاطتساو .ءبنج ىلإ اهلك اهعمج

 ةيقب يف لب .بسحف نآرقلا صصق يف هعبتي مل جهنملا اذهو

 . ةيدابعلاو ةيناميإلا تاعوضوملا

 .رمخلا ةمرح وأ ةعافشلا وأ .رانلاو ةنجلا ةقيقح وأ مدآ ةقلح الثمف

 دراوملا يفو .ةقلعتملا تايآلا ميم نم !ديفتمف ةعماج ةروصب ةرم اهثحب

 . يساسألا ثحبلا ىلإ ءىراقلا عجري ىرخألا

 دحأ هرابتعاب ةطقنلا هذه ىلإ هريسفت ةمدقم ىف ريبكلا ذاتسألا ريشي

 نم ةيآلا ىنعم حضوتسنو «نآرقلاب نآرقلا رسفن نأ» :امهيناثو نيجهنم

 «قيداصملا صخشنو .هسفن نآرقلا يف هيلإ بودنملا رّبدتلاب ءاهتريظن

 كيلع انلزنو . .# :ىلاعت لاق امك .تايآلا اهيطعت ىتلا صاوخلاب اهفرعتنو

 .(89 :ةيآلا «ءلحنلا ةروس) * . . ءىش لكل ًانايبت باتكلا

 لاقو ءهسفنل ًانايبت نوكي الو ءيش لكل ًانايبت نآرقلا نوكي نأ اشاحو

 انلزنأو . . »© : ىلاعت لاقو «# . . ناقرفلاو ىدهلا نم تائيبو سانلل ىده . . 8: ىلاعت
 نادل ادم اروتو اناق رفون كيو .ىده نآرقلا نوكي فيكو . «ًانيبم رو لإ

 . جايتحالا دشأ وهو هيلإ مهجايتحا يف مهيفكي الو .نوجاتحي ام عيمج يف

 لذب نم مظعأ داهج يأو # . .انلبس مهنيدبغل انيف اودهاج نيذلاوإ# :ىلاعت لاقو
 ؟. .نآرقلا نم هيلإ ىدهأ ليبس يأ ؟هباتك مهف يف دهجلا

 : فيضيو

 لوقي امك هباتكل ًامّلعم هلعجو .نآرقلا هللا همّلع يذلا(ص) يبنلا نأ مث»
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 ركذلا كيلإ انلزنأو» :لوقيو *« . .كبلق .ىلع نيمألا حورلا هب لزنإ» :ىلاعت
 مهمّلعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع ولتي» :لوقيو © . .مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل
 يف ماقملا اذه (ص) يبنلا مهماقأ نيذلا هتيب لهأو هترتعو #2 . .ةمكحلاو باتكلا

 0 نإ ام نيلقثلا مكيف كرات ينإ» .نيقيرفلا نيب هيلع قفتملا ثيدحلا

 ىتح اقرتفي نل امهنإو يتيب لهأ نرتغوب طا :تاتكأ ادبأ يدعب اوُلضت نل اهب
 نم انيلإ لصو ام ىلع اهنيعب ةقيرطلا هذه تناك دقو .«ضوحلا ىلع ادري

 لهأ ةمئأو ع (ص) يبنلا نع لقن امه انل قيسبت ام درونسو ءريسفتلا يف مهرابخأ

 اهيف ثحابلا عبتتملا رثعي الو .باتكلا اذه يف ةيئاور ثاحبأ نمض يف هتيب

 ةيضرف الو ةيلقع ةيرظن ةجحب «ةيآلا ريسفت ىلع هيف ناعتسي دحاو دروم ىلع
 . ةيملع

 و

 :نآرقلا ًافصاو «ةغالبلا جهن بطخ ىدحإ يف (ع) يلع مامإلا لوقي
 . «ضعب ىلع هضعب دهشيو ضعبب هضعب قطني»

 نآرقلا ومّلعم هكلس يذلا «يوسلا طارصلاو ميقتسملا قيرطلا وه اذه
 يف ةقيرطلا هذه ىلع مالكلا نم هناحبس هللا نوعي رسبت ام عضنسو .هتادهو

 .(لوألا ءزجلا ةمدقم) ةفيرشلا تايآلا نع ثحبلا

 نر اين اب

 نع ةحيحصلا ثيداحألا لقنب مامتهالا يه «نازيملا» ل ىرخألا ةزيملاو

 لك يف صصخي ريسفتلا نأ ثيحب .نيموصعملا ةمئألاو ةباحصلاو (ص)ىبنلا

 ىلع دوصقملا نايبو .ةيوغللا اهيناعم حيضوتو تايآلا لقن دعب هنم لاح
 ثيح ««يئاورلا ثحبلا» وه اناونع :-صصخي «.نآرقلاب نآرقلا ريسفت ةدعاق

 لوزنلا ببسو «ةماعلاو ةصاخلا اهرداصم نم تاياورلا دقنو لقن ىلإ قرطتي

 . يئاورلا ثحبلا يف يأ ًاضيأ ناونعلا اذه تحت جردني ةداع

 نأب دكؤي يذلا عقاولا اذه نم عبان «يئابطابطلا ةمالعلا موحرملا مامتهاو

 ىتح يأ «نيعباتلاو ةمئألاو ةباحصلاو ء«(ص) هللا لوسر دهع يف نآرقلا ريسفتب

 . ثيدحلا ةرئاد نع جرخي ال ناك ثلاثلا نرقلا
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 هذه تسكعنا دقو .نآرقلل لوألا رسفملا ناك هسفن (ص) هللا لوسرو

 . مهبيجي وهو هيلع هترابعو ناآرقلا تايآ مهف

 ةروصب (ص) هللا لوسر نع ةيورملا ثيداحألا رئاسك تلقن ةبوجألا هذه

 نيودت ةيمهأ ةيمالسإلا ةمألا تعو نأ دعبو .يناثلا نرقلا ذنمو .ةيوفش

 «قطانلا هللا باتك» ب افورغم ناك عر يلع مامإلاو . عيماجم يف ثيدحلا

 «(ص) يبنلل هتمزالم ينس لاوط ةدّدعتملا هتاءاقل نمضو .«نيرسفملا ردص»و

 . تاهباشتملا ةصاخ .همهف ةقيرطو نآرقلا زومر لك بعوتسا دق

 دمحلا ةروس ريسفت تدرأ اذإ» هانعم امب لئاقلا هنإف ةاورلا لقني امكو

 .(ريعب نيعبس لمح لداعي امب همجح نوكيسف

 رثكأو .مهتناكم مهل نيموصعملا ةمئألاو .تاياورلا ةرثكب نيروهشملا

 . هريسفتو نارقلا لاجم ىف مهنع ةيورم ثيداحألا

 اذه يف مهرهشأو .ةباحصلا نم ةيريسفتلا ثيداحألا اوذخأ نوعباتلا

 جاجحلا هلتق يذلا ريبج نب ديعسو .سابع نبا ذيملت ريبج نب دهاجم لاجملا

 خرؤملا يربطلا ريرج نب دمحم ماق ثيح «ثلاثلا نرقلا ىتح معن
 ريسفتلل ديحولا ردصملا نإف «تاياورلا ىلع دمتعملا هريسفتل ريبكلا رسفملاو
 ناو ةكللذ دعيت ةيتوييسسلا وأ رمز ىلا وع ةلرقملا تيذاخالا تيك
 ةصاخخ قوم ىلقتلا ريسفتلا كتخأ «ةآرقلل لوقتملا وأ .قئاورلا زيستلا بناج
 .ىرخألا مولعلا حتفتو ةيمالكلا بهاذملا جاورو ومن دعب

 ذنم جار دق «ميركلا نآرقلل يلقعلاو يملعلا ريسفتلا يأ .جهنملا اذهو

 . يمالسإلا ملاعلا يف نورق ةرشع
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 :يأرلاب ريسفتلا

 .ريسفتلا نم عونلا اذه نومذي نيعرشملا نم ريثكو نيرسفملا ضعب
 نآرقلا رّسف نم» (ص) هللا لوسر نع يورملا ثيدحلا ىلإ ًادانتسا هنوعنميو
 . «(رانلا نم هدعقم أوبتيلف هيأرب

 د نم رم نأب ءالؤه نوبيجي هيفراعو نآرقلا ءاملع ضعب نأ الإ
 بحسي . يصخشلا يب ىأرلاو يصخشلا ىوهلا ىلع ينبملا ريسفتلا كلذ

 نع ل ال .ةينالعلا ةسردملا وأ ,ينالفلا بهذملا عم مجسنيل نآرقلا

 . ةيعيبطلا هيناعم لاجم

 ال يتلاو .تاهباشتملا تايآلا ةصاخ  نآرقلا تايآ مظعم نأو ةصاخ

 اهرهاظ طيحي ام ةجيتنو - دحاو حيرص ىنعم اهل سيلو .ماكحألاب اهل ةقالع

 .«هجوأ ةلامح» اهنإف ماهبإ نم

 - قرفلا نإف اذه اننامز يفو .ليوطلا مالسإلا خيرات يمف تيشلا اذهلو

 .نآرقلا نم تايآب ثبشتلا عيطتست اهئارآ وأ اهلامعأ ريربتل - هريغب وأ قحب

 ىلع هولمحاف .هجوأ لامج نارقلا» : هانعم امب لوقي لِللَع هسفن هللا لوسرف

 . (ههوجو نسحأ

 مرضا ٍنيينافرعلاو م ضعب ىعس ريسفتلا 8 يو

 ..نيملسملا

 : نيعون ىلإ يلقعلا ريسفتلا وأ .يأرلاب ريسفتلا نومسقي نيققحملا ضعب

 ١ مومذم يأرلاب ريسفت .

 .لوبقم يأرلاب ريسفت ١"

 هبهذم نم لعجي نأ ٍرسفملا ( ىعسي يذلا ريسفتلا هنأب هوفرع مومذملاف

 . عرف نارقلاو الصاو 000 (ينافرعلا وأ .يفسلفلا وأ .يمالكلا وأ يهقفلا)
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 ىرخألاو .ىرخأ تايآ ىلع ءوضلا ىقلت نآرقلا تايآ ضعب نأ ىلوألاف

 . طرفملا ليوأتلل ىعسي نأ كودو «ثيداحألاب مامتهالا

 عرفك حرطت «.ةيفسلفلاو ةيملعلا ثاحبألا نإف :حيضوتلا نم ديزملو
 . لصأ نآرقلاو

 ةيضرألا ءيهي ثيح «.لقنلاو لقعلا ةيحان نم هيف لاكشإ ال جهنملا اذهو

 . ةقباسلا

 هتناكم مغرو .لدتعملاو لوقعملا جهنملا اذه عّبتا يئابطابطلا ةمالعلا

 يف نارقلا بناج ىلإ فقي - هناميإ قمعل  هنإف .ةعيفرلا ةيفسلفلاو ةيملعلا

 ىلع هلمع ىنب دقو .يعرشلا بدألا زواجتي ملو .زعألا هدنع نآرقلاف .هثاحبأ

 ,ةسالسب هلمع يف ةيلقعلا مولعلاو لقعلاب ناعتسا ىرخأ ةهج نم هنأ الإ
 مهئارآل ةيولوألا نوحني نيذلا نيملكتملاو ةفسالفلا ةقيرط دقتني امدنع وهف

 : لوقي

 اوريسي نأ .اهفالتخا ىلع ةيبهذملا لاوقألا مهاعد دقف نوملكتملا امأ»

 ىلع .فلاخ ام ليوأتو قفاو ام ذخأب ,مهبهاذم قفاوي ام ىلع ريسفتل هنا يف

 . بهذملا لوق هزوجي ام بسح

 .ةبوقا تايبصتلاو ديلاقتلاك رخآ 0 :ةيلعلا راظألا فالتتخال هايم"

 لوقي اذام :تايآلا نم ةيآ ىنعم نع ثحابلا لوقي نأ نيب قرفف

 . ؟ةيآلا هيلع لمحن نأ بجي , اذام :لوقي وأ ؟ .نآرقلا
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 يكتي نأو .ثحبلا دنع يرظن رمأ لك ئسني نأ بجوي لوألا لوقلا نإف

 .اهيلع ثحبلا ءانبو اهميلستو ةلأسملا يف تايرظنلا عضو بجوي يناثلاو

 يف هانعم نع ًاثحب سيل مالكلا يف ثحبلا نم وحنلا اذه نأ مولعملا نمو

 نم «نيرسفملا نم نيملكتملل ضرع ام مهل ضرع دقف .ةفسالفلا اًمأو

 نونف يف تامّلسملل اهرهاظب ةفلاخملا تايآلا ليوأتو قيبطتلا ةطرو يف عوقولا
 .«ةعوضوملا لوصألا مئالت ال يتلا تايآلا يف ليوأتلا اوبكتراو .ةفسلفلا

 ريسفت يف ةيفسلفلاو ةيملعلاو ةيمالكلا ثاحبألا نأب .لبق نم انفلسأ دقو

  ةيفسلف هتاعباتمو ىئابطابطلا ةمالعلا قيقحت بولسأو «ءةليلق تسيل نازيملا

 رشفلاو انيس. ةراك ىةفسالقلا ةيرشفملا ةنيقن, نه رككا' هينا الإ: «ةةيقطنف
 هنألو .«لقعلا» تالز نم «يحولا» ءازإ يعوب لماعت اردص المو ؛يزارلا
 كلت نإف .ةيلقعلاو ةيملعلا ثاحبألل ال .نآرقلا ريسفتل ةيولوألا ىطعأ

 . يغبني امم رثكأ ًامجح ذخأت مل ثاحبألا

 ريسفتل ةيفسلفلاو ةيمالكلاو ةيبدألاو ةيخيراتلاو ةيملعلا ثاحبألا لجأ

 فرعتلل يعولاو تامولعملا ةدايزلو تارظنلا ميوقت عم ةبسانتمو ةعبات .نازيملا

 .نآرقلا حور ىلع

 ريسافتلاو ريباعتلا عم لماعتي «ةمالعلا ذاتسألا لعجي يذلا وه اذهو

 تايآلا ىلع ةماعلا ةيملعلا تامولعملا ليمحت يأ .هرهاظ حالصب سانلا

 . ةحيحص ريغ اهربتعي ةينآرقلا

 :ديدجلا يملعلا ريسفتلا

 مظعم يف ريخآلا نرقلا يف ةيملعلا ريسافتلا ةباتكو روهظ للع حيضوتل
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 - برغلا يف لماشلا عيرسلا مّدقتلا نأب لوقلا نم دب ال .ةيمالسإلا لودلا

 .ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاروثلاو ةيعانصلا ةروثلا ةجيتن  ىنفلا ديعصلا ىلع

 قاريعلاو: اسينودتلاو ايروسيو صم ةيضاح . ةيدالتنالا ناذلبلا يفلتسم نإف
 نيعضاخ اوناك .دنهلاك نيملسملا نم نييالم اهيف ىتلا لودلاو .ناتسكابلاو

 ةردتانسعلا ىامتتنالا نيت اريفلدت نت هنا وا عكيوروألا لونلا نايعتسال
 ءالؤه .يلكش لالقتسا ىلع اولصح مهنأ وأ .ثيدحلا رامعتسالل اوعضخو

 اهيف نوملعتملاو نادلبلا هذه وفقثم ناكو ءابوروأ هتققح امب نيرهبنم اوناك
 مهسفنأ ىلإ نورظني اوناك مهنأو ةصاخ .يفاقثلاو يملعلا مهفلختب نورقي

 مهنألو .يبرغلا يداملا لماكتلاو مّدقتلا قطنم مامأ نوموزهمو .يبرغ راظنمب

 نوسيقي اوناك «ةيبرغلا ريكفتلا ةقيرطو ةيفاقثلا تالوقملا ضعب ىلع اوعلطا
 . تاكحملا كلتب اهنوميقيو مهسفنأ

 .يمالسإلا ملاعلا تلمش يتلاو .ةعساو ةروصب برغلل ذفانلا ريثأتلاو

 ةيسايسلا تاحالصالل ةفاضإ .ةيباجيإو ةيبلس لعف دودر هل تناك

 سلاجملا ليكشتو ةيبرغلا مكحلا ةقيرطو ةيرحلاب مامتهالاك .ةيعامتجالاو
 .تاعوبطملا رشنو بتكلا عبط ةعاشإو .«بازحألا سيسأتو ةيعيرشتلا

 .ةأرملل يعامتجالا رودلا ىلع ديكأتلاو نيثيدحلا ميلعتلاو ةيبرتلاب مامتهالاو

 ةصاخ «.ينيدلا ديعصلا ىلع تاحالصالاو تالوحتلاب مامتهالا مت كلذكو

 ملاعلا قطانم بلغأ يف نوحلصم ةحاسلا ىلإ زربو «نيدلا ىلإ ةرظنلا

 هدبع دمحم خيشلا هرصاعمو «يدابآ دسأ نيدلا لامج ديسلاك .يمالسإلا

 موجه لباقم ةينيدلا مهتبالص اودقفي مل نيذلا .(رصم يتفمو رسفمو حلصم)

 وأ يعامتجالا حالصالاب نوضري ال اوناكو .ةيويندلا همولعو يبرغلا ركفلا

 .ةيمالسإلا تادقتعملا باسح ىلع يسايسلا

 نوعسيو نوديري اوناك :«ىددهلا ناخ دمحأ ديسلاك رخآلا ,ضعبلا: نأ آلإ

 . يبرغلا جهنملا

 اهلالخ نم لمأي ناك يتلا .ةيحالصإلا هتاحرتقم يف ناخ دمحأ ديسلاف
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 ىلإ ينقل .هدنعيلا ىف نيفلملا ةانعي هومحو» ,اوجتلاو:ةفايبقلاو: نققلا فاعلا
 هالضلو ا ديين هروضصحو .يزبكالا نامشنالا ةرينت هيفا نين قالا لخلا
 .زيلكنإلا نم «ريس» بقل ىلع لصحو . يملإلا «ءاضقلا» عم رجسنمو .سانلا

 ةقيقحو هللا دوجوب رارقإلا يأ .داعملاو أدبملا ءانثتساب ناخ دمحأ ديسلاف

 .اهلوأ وأ ةيمالسإلا ةديقعلا عورفو لوصأ عيمج ركنأ «ةمايقلا

 .تادلجم ةرشع غلب يذلا جيجضلا هلوح راثأ يذلا نآرقلل هريسفت يفو

 «رهاظلا» وذ طرفملا ليوأتلا جهنم ىلع راس «.(ةيسرافلل اهنم ثالث تمجرت)

 نم نيملسملا ءامعز رطضا .(نرق لبق يأ) نامزلا كلذ يفو .يملعلا

 هريسفت ىلع ةدشب هيلع اودري نأ , يدابا دسألا نيدلا لامج كيلا مهنمص

 . ةطرفملا هتاليوأتو

 ,ريثك لابقإب ظحي مل نآرقلل يملعلا ريسفتلا يأ ,.ةضوملا هذه ناريإ يف

 ّنكلو «ةريخألا نينسلا يف الإ ةيمالسإلا نادلبلا رئاس يف مت ام ىلإ اسايق
 مامأ رهظي مل ,يلاحلا نرقلا يف ةمهملا ريسافتلا نم وه يذلا .نازيملا ريسفت

 فلؤملا كردأو . موزهملا رهظمب ةيبرغلا ةيعامتجالا مولعلا وأ .ةيعيبطلا مولعلا

 وأ أدبملاب ةقالع اهل سيلو ءايندلا هذهلف تناك امهم  ةثيدحلا مولعلا نأب

 .هفدهو ناميإلا قيرط نع فلتخي هفده كلذكو ملعلا ىقيرطو .داعملا

 هلعج عيطتسن ال يذلا ملعلا كلذك .ًايملع هلعجن نأ عيطتسن ال ناميإلاف
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 امهضعب ضقاني وأ ,نيضقانتم نيدلاو ملعلا نأب كلذ نم دصقن الو

 ال «ةيقطنملا امهدودح نع ناميإلا لهأو ملعلا لهأ زواجتي مل اذإف ءرخآلا

 ةقيقحتلا نم ًاناجدتخي امهتفدحاو لك : نافلتقيم امه لن: ءامهتضح نانلاقي
 ةيبدألا وأ «ةينآلا ةيونعملاو ةيداملا تاجاحلا عم ةعومجملا نابيجيو .ةقلطملا

 .ريخلل
 :ريسفتلا خيرات يف فطعنملا
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 لاخدإ «نينسلا نم ةلفغ دعب اوعاطتسا ىنيدلا ركفلا ويحمو نوحلصملاف

 نيملعتملاو نيفقثملل ناكو .نايسنلا اياوز نم عمتجملا بلق ىلإ نآرقلا

 .ةديدجلا ةايحلاو ةديدجلا ةينهذلا عم حقالتيل ءىفوألا بيصنلا

 ديسلا .رشع عبارلا نرقلا ةيادب يف نآرقلا ىلإ ةدوعلا يف مهاس نم لوأو

 ءربكألا رصم يتهم هدذبع دمحم هدضعو هقيدصو يدابأ دسألا نيدلا لامح

 .(اضر ديشر دمحم ةدعاسمب) رانملا ريسفت بحاصو

 .برغلا ىلع نيمقانلا ءاوس . يحالصولا ركفلا باحصأو .نوحلصملا

 ةيمهأ ىلع اقفتا «.ناح دمحأ ديسلاك هب نيبجعملا وأ .يروهال لابقإ دمحمك

 . هتفرعمو نارقلا ةعاشإ

 لب .ةيحالصإلا ةكرحلا يف هلك نارقلا رود نع ثيدحلا متي ال انهو

 ةروهشم تحبصأ ةيآلا هذهو .نارقلا نم ةيأ نم ءزج وأ ةيأ نع ثيدحلا

 نرقلا يّرسفم نيب ةكرعمل اروحم تراص يتلا .(دعرلا ةروس نم ١١ ةيآلا)

 :رشع عبارلا

 رّيغي ال هللا نإ «هللا رمأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم هل»

 # . . مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام

 بناجلا اذه لوح تبراضتو تفلتخا دق ءارآلا نإف .لبق نم انرشأ امكو

 . * . . مهسفنأب ام اوريغي ئتح موقب ام ريغي ال هللا نإ . .# :ةيآلا نم

 اوبتك نيذلا .نيملسملا نيققحملا ةيقبو .يلاحلا نرقلا يرسفم رثكأف

 اذه اوسكع «ةينآرق رظن ةهجو نم خيراتلا ةفسلفو ةيعامتجالا اياضقلا يف

 اذإ الإ موقل ةطحنملا ةايحلا ريغي ال .ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهو .موهفملا

 ءالؤه ناكو .مهطيحم رييغت ىلع اوممصو .مهسفنأ اوريغو مهسفنأ ىلإ اوداع
 ريبعتبو ءاهسفن رّيغت مل يهو الإ ,ةفلختم ةمأ نم ام هنإ نولوقي .نوققحملا
 اهعضو رييغتل ئىعست ال ةمأ بيصن نوكي نل يعامتجالا يعولا نإف .رخآ
 . كلذ ىلع اهنيعي نل هناحبس هللا نأو ,نسحألا ىلإ ءيسلا
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 نيرّسفملا نإف انفلسأ امكو .هجومو ليمج ريسفتلاو ىنعملا اذه رهاظ
 نمض ةيآلا اورسفو «ليبسلا اذه اوكلس ءاربخلا مالسإلا ءاملعو نيحلصملاو

 .قايسلا اذه

 مالسإلاو ديحوتلا حور عم هتافانم ءانثتساب ء يش هبيعي ال نييسفتلا اذهو

 .نآرقلاو

 ريسفتلا اذه ىوحفف .ىلوألا ةلهولل سوملم ريغ ضراعتلا اذه نأ مغر

 هناحبس هللاو .ةلاصألا اهحنميو ةمألا ىلع دمتعي هنأل .رشبلا يراديو .يدام

 . اهتدارإ فلخ ريسي

 رييغتلا اذه نأ وأ ءريخلا ىلإ رشلا نم يأ .يباجيإلا رّيغتلا اذه مت اذإف

 نإف .مهرايتخاب كلذ ناك ءاوس .سانلا هب موقي .«مهسفنأب ام اوريغي» يسفنلا

 ةطاحإل حنمت يتلا ةيولوألل لاجم ال اهدنع .ققحتتس رشبلا ةدارإ ريرحت

 ةيرشبلل ىطعأ دق هناحبس هللا نأكو .تاردقملاب رادقألا رّيغمو بولقلا بلقم

 .هلامعأ لكب موقتل .ةقلطم ةلاكو

 مهفلا ىلإ ليمي وهو ءًايديحوت ربتعي امم رثكأ ًايعيبط ربتعي مهفلا اذه
 .ةطرفملا هتغيصب ىويندلا

 ةرظنلا نع لب ءبسحف نآرقلا نع ًابيرغ ربتعي ال «ثيدحلا» مهفلا اذه
 .قالطإلا ىلع ةينيدلا

 عامجإ فالخ ىلعو .بيرغ هنطاب نأ الإ .لوبقم ريسفتلا اذه رهاظف

 ركفلاو نآرقلا حور عم الو ءاهليذ الو ةيآلا ردص عم ال مجسني ال وهف

 . يديحوتلا

 نلإ . ماظعلا نارقلا يفراعو نيحلصملاو نيرسفملا رابك نكي مل اذإو

 دتشت ةيضقلا نأ الإ ءرمألا ناهل (ثيدحلا ريسفتلا اذه يأ) يأرلا اذه بناج

 نييمالسإلا نيركفملاو نيحلصملل ةقحاسلا ةيرثكألا دجن امدنع ءاهتّدح
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 . كلذ نولوقي عيفر ماقمب نوعتمتي نيذلا ,نيدهاجملاو

 ذاتسالاو .">ردصلا رقاب دمحم ديسلا ديهشلا هللا ةيآ مهنمض نمو

 يلع روتكدلاو .20يناقلاطلا هللا ةيآ موحرملاو .227يرهطم ىضترم ديهشلا

 دسألا نيدلا لامج ديسلاو .22«2ناكرزاب يدهم سدنهملاو ,2*) يتعيرش

 .ديدجلا ىنعملا اذه مهنم فشتسن ءالؤه لك .هدبع دمحم خيشلاو .يدابآ

 . مهثيداحأ يف هوحرط ام ةيآلل ريسفتلا اذه عويش لعلو

 اياضقلا ىف ةصاخو .لاجملا اذه ىف هدبع نأب فيضن نأ بجيو

 فلاب نيستا هناك هيرو م00 لال] ةنمالا نهيق ذأ ناك عقم ازقلاو ةفاقتألا
 يرشبلا رودلا ىلع .دمتعملا مهفلا ىلع ًايغاط ةيآلل ميدقلاو دوهعملا

 . "7يعامتجالاو

 . *)دراوملا نم دروم ىف ةيآلا هذهب دهشتسا

 عم اوفلتخا دق .دودحملا يعالطا بسحو .نيرسفملا ىمادق نأ الإ
 دارم مهف يف رمألا مهيلع سبتلي نأ نود .نيرصاعملا نيققحملاو نيرسفملا

 نم نمأم يف اوناكو ءريمضلاو عبطلا يف ءافص نم هب اوعتمت امل .ةيآلا

 طيسبلا ىنعملل دذرت وأ «.ةفلك نود اوراس اذهل .ةيبرغلا ةيجولويديولا تا ريثأت
 و

 .احضاو اريسفت اهورشفو: : ةيآلل

 هناحبس هللا نأ : ىنعملا اذه اوسكع  ةماع ةروصب - ءامدقلا نورسفملا

 )١( مالسإلا يف ةيخيراتلا ننسلا ظحال .

 .ريخألا نرقلا يف ةيمالسإلا تاكرحلا (؟)

 . ةداهشلا ىلإ ةيرحلا نم , يناقلاط دومحم ()

 .لابقإو نحن :يتعيرش يلع (:)
 .هتافلؤم مظعم يف (5)

 . ىقثولا ةورعلا عجار ()
 .نآرقلا يف سورد :هدبع دمحم (10)
 .ةلملا هيزنتو ةمألا هيبنت : ينيئانلا نيسح دمحم (8)

 ل



 ءادتقالا ةجيتن ىتأت ىتلاو هافرلاو ةعاطلاو ناميإلاب موق ىلع معنأ ام اذإ
 ميعنلاو ةمعنلا هذه لّدبي ال هناحبس هللا نإف «ةينابرلا ةنسلاو ةيهلالا ةرطفلاب
 هننس يف اوكشي ملو .مهاياون اوريغي مل املاط .ءيسلا ىلإ نسحلا نم

 .ءاوهألا ءارو قايسنإلاو رطبلاو ةلفغلاب اولتبي ملو .هركش اوسني ملو «ةينوكلا

 نم نإف ءام موقل ةئيسلا لامعألا وأ ةّينلا ءوس مكحي نوناق كانه ناك املو

 . "9هتاعبت نم هسفن ذاقنإ عيطتسي ال نوناقلا اذهب ىلتبي

 لصألا ثيح ء.ريسفتلا اذهب نالوقي نآرقلاو مالسإلا حور نأ حضاولا نمو

 ةفرعمل رذحلا ثيح ىداسفلا وحن انترطف ليمو ءانتاوذ رقفو .همركو هللا نارفغل

 .لمعلا وأ ركفلا داسف ةجيتن ىتأت اهلاوزو .هنم ةمعنلا ثيح .هللا ةمعن ردق

 هتدارإبو هللا نم ةمعنلا نوكت نأ ىضقت ةيهلإلا ةئسلا نإف .ىرخأ ةرابعبو

 .ناسنإلا ةدارإ نم لمع اهعييضتو اهنادقف نأ الإ ءأدبت

 نم لفغن ال نأ بجيو .ناسنإلا رفكو هللا ركش عم مجسني ريسفتلا اذه
 يف ال ,«تاعامجلاو دارفألل يونعملا يقرلا فدهتسي نآرقلا نأب را بتاع

 اهحنمي نأ نود نكلو ءايندلاب متهي نآرقلاف .بسحف يويندلاو يداملا راطإلا
 .ةيولوألاو ةلاصألا

 نوعمجي .مهضعب ءامسأ انركذ نيذلاو نورصاعملا نورسفملا .لجأ

 يقب يذلا يئابطابطلا ةمالعلا ءانثتساب .هانحرش يذلا ثيدحلا ئىنعملا ىلع
 .اهليذو ةيآلا ردص ةظحالم عم ةنيتم ةّلدأ مَّدق دقو .ميدقلا ريسفتلا ءازإ ًاتبا

 ليمي الو .رخآ ىنعم ةيآلل نأ ثيح .ىرخألا ةبسانملاو ةهباشملا تايآلاو
 ىلإ رشلا وأ ءرشلا ىلإ ريخلا نم رييغتلا نوكي نأ يأ «ةيآلا مومعب ذخألا ىلإ

 .نآرقلل يريسفتلا نوناقلا يف مهفلا اذهل لاجم ال ثيح «ريخلا

 070 7” ص 23/ج يرشخمرلل :فاشكلاو 2.77١ ص .”/ج يسربطلل نايبلا ممم عجار )0(

 يضاقلل : ليزنتلا راونأو .718 ص .3/ج يروباشين ماظنل :ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغو

 .ريسافتلا ةيقبو 5١5. ص ١/ج يواضيبلا

 ا د



 هللا نإ  ةيآلاو» .ريسفتلا اذه يف يئابطبطلا ةمالعلا هلوقي امم ًابناج لقنن انهو
 معنلا نيب مزالتلا نم عونب متح ءاضق ىضق هللا نأ ىلع ةلمجلاب لدت -ريغي ال

 ناسنإلا ىلإ ةعجارلا ةيسفنلا تالاحلا نيبو .ناسنالل هدنع نم ةبوهوملا

 ايندلا معن مهبقعأ ءًاحلاص اولمعو هللاب اونمآو .ةرطفلا ةماقتسا ىلع ةيراجلا
 نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو» :لاق امك .ةرخآلاو

 مهيف ةتباث لاحلاو .(45 ةيآلا .فارعألا)# . .اوبذك نكلو .ضرألاو ءامسلا

 مهلاح هناحبس هللا ريغ مهسفنأ يف مهلاح ىلع اوماد ام .مهيلع ةمئاد

 .امقن معنلا رييغتب ةيجراخلا

 ناسنإلا تالاح نيب نأ وهو .مومعلا ةيآلا نم دافتسي نأ نكمملا نمو

 ريخلا بناج يف كلذ ناك ءاوس «مزالت عون ةيجراخلا عاضوألا نيبو ءةيسفنلا

 همعنب هللا مهمع ةمعنلا ركشو ةعاطلاو ناميإلا ىلع موقلا ناك ولف ءرشلا وأ

 هللا ريغيف ءاوقسفيو اورفكيف اوريغي ىتح مهيلع كلذ مادو , ةنطابلاو ةرهاظلا

 ريغيف ءاوركشيو اوعيطيو اونمؤيف اوريغي ىتح مهيلع كلذ ماد امو ادن طمع

 .اذكمو ايغن همقن هللا

 دارأ اذإو» :هلوق نم هبقعت ام ةصاخو هيلع دعاسي ال قايسلا رهاظ نكلو

 هرييغت ىنعم فصي هنأ ىلع دهاش قدصأ هنإف .كهل درم الف ًاءوس موقب هللا

 ام» ينعأ .لصألا ناك ةئيسلا ىلإ ناك امل رييغتلاف ءاوريغي ىتح موقب ام ىلاعت

 . كلذ مهفاف ةنسحلا الإ هب داري ال «موقب

 مكيديأ تبسك امبف ةبيصم نم مكباصأ امو» :لوقي هناحبس هللا نأ ىلع

 نم ريثك نع وفعي هنأ ركذيف ٠١(. ةيآلا .ءىروشلا) «ريثك نع اوفعيو
 راثآلا نيبو .هلاوحأو ناسنإلا لامعأ نيب ةمزالم الف .ءاهراثآ وحميف .تائيسلا

 ا ا سوا وع ا

 م ةيآلا :لافنألا ةروس)

 ىف لخد امنإف . #هل درم الف ًاءوس موقب هللا دارأ اذإو# : ىلاعت هلوق امأو

 .رادقمب هذنع ء يش لك نأ ركذ امل ىلاعت هنكل . يلوألا دصقلاب ال .ثيدحلا

 ١



 رّيغتي وأ .كلهي هنوعدي الو .هرمأ نم هرمأب هنوظفحي تابقعم ناسنإ لكل نأو
 ال هللا نم مهلاح ىلع مهو .اهيتوا يتلا معنلاو .مههوجو يف برطضي وأ
 نم رييغتلا اذه نأ ركذي نأ بجو .مهسفنأب ام اوريغي ىتح مهيلع اهريغي
 ةنيكددتلا وويسألا نفع ابفرأ ةبقنلا ىلإ ”ةنفعتلا نمو: :«تاقتكلا- ىلإ ةداخبتلا
 هيف ظح ال هللا ىلإ هرمأ امنإو ءاهققحت نم عنمي نأ عنامل سيل يتلا ةموتحملا

 ريخلا يبناج يف هللا مكح نم مهل صانم ال سانلا نأ متي كلذبو .هريغل

 . هتضبق يفو مهيلع ذوخأم مهو .رشلاو

 مهسفنأب ام اورّيغ اذإ الإ ,كلذ ديري الو ءوس موقب هللا دارأ اذإو ىنعملاف

 ةمقن وأ ءاقش نم ءوسلا كلذل درم الف ,ةرطفلا تايضتقمو ةيدوبعلا تامس نم

 .2(١>(لاكن وأ

 :نازيدملا نيودنت

 تايآلا «نايب» يتأي كلذ دعب .ةروسلا نم تايآ عضب حرطي ةيادبلا يف

 : تاعوضوم يدش كعك هنأب هريسفت ةمدقم نيف ذاتسألا لوقي ىتلاو

 ملعلاو ةايحلاك .هتافصو هللا ءامسأب ةطبترملا قئاقحلاو فراعملا- ١

 . خلا . . ةردقلاو

 .ةدارإلاو رمألاو قلخلاك هللا لاعفأب ةقالع اهل نتلا تامولعملا تا

 .ةيادهلاو ةئيشملاو

 , حوللاك ناسنإللا دوجوب ةقالع اهل ىتلا ملاعلا تايلكب ةطبترملا اياضقلا - *

 . ةكئالملاو ءامسلاو رومعملا تيبلاو . يسركلاو .شرعلاو ملقلاو

 .ايندلا لبق ناسنإلاب ةقلعتملا تامولعملا -

 )٠١( ص .7١/ج .نآرقلا ريسفت يف نازيملا 174١ 5847.

 ا



 ةفرعمو ناسنإلا عوب خيراتك ءايندلا ىف ناسنإلا لوح تامولعملا تم 8

 . باتكلاو ةوبنلاو ةعيرشلا

 .داعملاو خزربلاك ءايندلا دعب ناسنإلاب ةطبترملا تامولعملا- 5

 ساسحإلاو ناميالاك ,ناسنإلا قالخأب ةقالع اهل ىتلا تامولعملا-

 . صالخإلاو

 .«نايب» ناوئنع تحت حرطت ةيبدألاو ةيوغللا اياضقلا مظعمف

 لهو .«يئاور ثحب)» : ناونع تحت رابخألاو ثيداحألا لقن رود يتأي مث

 .اهلوح ثحب

 وأ .ةيملع وأ ةيفسلف وأ .ةيمالك ثاحبأ يتأت .ةئلاثلا ةلحرملا يفو

 نايبو .ةقلطم ةروصب زاجعإلا عوضوم يف ثحبلاك .نآرقلا مولعب ةطبترم

 تامكحملا وأ ,.ةعافشلا وأ .ضيوفتلاو ربجلا وأ ءزاجعإلا هجوأ
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 تارظنلاو .فلؤملا اهلمعتسا ىتتلا ةميكحلا ةقدلا ْنِإ لوقلا ةصالخو
 ىمادقلا نيرسفملا ضعب ءا رآلو ثيداحألل ةيدقنلاو ةيبدألاو ةيقطنملا

 ثيداحألاو ةيمالكلاو ةيفسلفلا اياضقلا ىلع ريسفتلا ءاوتحاو .ددجلاو

 هيلع تراس امل همالستسا مدعو فصنملا قيقحتلا ةياعرو ءاهريغو ةيريسفتلا

 . يلاحلا نرقلل «ةيملعلا» ريسافتلا

 لق ريسفت ىلإ لوحتي نأ «نيتملا قطنملاب نازيملا ريسفت عاطتسا دقف
 راصو «ةياردلاو ةياورلاو «لقنلاو لقعلا» بيكرت نيب نزاو امدنع ةصاخ «.هريظن

 ءاملعلا باجعإب نايبلا عمجمك ىظحي نأو .نآرقلل عيشتلا ملاعل ةيده ريخ

 . يمالسإلا ملاعلا راطقأ يف نيرسفملاو

٠١ 



 ادرس

 نآرفلا نم ماعش

 ملعب عتمتي يذلا «يناقلاطلل ةرئانتملا ةيريسفتلا هراثآ ةيقبو نآرقلا نم عاعش
 هملحو هةر ءافصو قدص فشكت اهل ريظن ال ةرارحو . نيخسار ناميإو

 . ميلسلا هقوذو هتعاجش .همزعو همزح ,هتنورمو هفاصنإ .هتارادمو

 اهدسجي «.ةيعامتجالا هتايحو هتيصخش ىف اهدجن ىتلا تافصلا هذه

 نجسلا يف اهبتك يتلا ءةتسلا هتادلجمب هريسفت يف ةيفاص ةلسلس ةروصب
 ةينغ اهنأ الإ :ةقرصن تحت تناك يتلا رداصملا 3 عم «ةيلاع تايونعمب

 . ةليلجلا يناعملاب

 ايندلا فيج نم ررحتلل ةرركتملا هتاوعدو بلقلا يف رقتست يتلا هظعاوم
 هثرو يذلا .يدايتعالا هكولس هدسجي يذلا ةطالاو رهاظلا تنافر .اهرهاظمو

 .هتلقص دق اهلك .لزانلاو دعاصلا ينايبلا هطخو «.ةولحلاو ةرملا همايأ نم

 .نيرخآلا يف ًاريخ ركفتو «نيرخآلا يف ريخلا ىرت يتلا ةبيطلا هتيسفنو
 . هللاو سانلاو اهتاذ عم ةمجسنمو «ةينانألا نع ةيلختم

 ةجردلا ريسافت نم ريثكلا نم بلقلا ىلإ برقأ ريسفت «نآرقلا نم عاعشا»

 . عساو قفأو ديرف قوذب عتمتي ثيح ءىلوألا

 ملحلاب عشي يذلا نافرعلا ,ءناميإلا رطع انثرو «ناريإ وملسم نحنف

 .ةيوخألاو ةيوبألا ةملكلا ةوقو .ةفلألاو مارتحالاو راثيإلاو فطعلاو ةارادملاو
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 كتفك «ىنافرعلا ىيمحلا مانإلا ريشفتلا كربلا نأ" نضعتلا ةاستلكتلا

 اوسحأ وأ اوبعوتسا نيذلا مه نوليلقو «عيفر ينافرع - يملع ىوتسمب عتمتت
 . هتيمهأب

 الو ,ةيجراخلاو ةيلخادلا ةعيبطلا عم مجسنملا يعيبطلا نافرعلا اذه

 ىلإ  ةداع  اهلآم نوكي يتلا «ةيعرشلا ريغ ضيورتلا تايلمعب هل ةقالع

 . ةيسفنلا ةنوعرلا

 لمأنو .ةيسفنلا ةرظنلا ىلإ تفتلن نأ دب ال «ةينوكلا» ةرظنلا بناج ىلإف

 ركفلاو ينيدلا سحلا تمن يتلا .ةروثلا هذه ةدعاسمب هناحبس هللا نم

 ءاننافلا كرذ وفا لدن ها عيبل :نيواقزعلا نوعتلاو ركقلا" اقرأ نضني هنأ «يريدلا
 . عيمجلل بحلا حنمو ةبحملا موهفم ايحيو ايندلا ةدابع كرت

 ةييداحلاب ارثاعم مالك قلطأ هلو: :ةنقارتتعنا ةيؤاز نم ةييضقلل نظنأ الاثأ

 ناقرعلا ادعو .ةرععلا هنغ ثلاز الا «نتانألا يعدم اذه: كوقأ ةيركلا
 ,بولقلا نم ةلفغلاو ةواشغلا ليزن نأ يتوعد .مهرطاوخو مهئامد يف يرجي
 برغلا نع تلصفناو .«ًاقرغ تاعزانلا» ةلحرم تطخت يتلا ةروثلا قدح يكل

 يملعلا اهقيرط قشت ىأطشن تاطشانلا» ةلحرم ىلإ تلصوو .هملظو ملاظلا

 . ينافرعلا  يقالخألا اهحتفتو

 يف اهتامصبل يناقلاطلا هللا ةيآ موحرملاو دئاقلا مامإلاب تدهشتسا دقو

 ةوسأ انوكي نأ اعاطتسا يونعم كولسو قالخأ نم اعتمت امل ءرصاعملا انخيرات

 هتمحر لباوب اهرطمأ ثيح «,ةيهلإلا ةمحرلاب اهيلع هللا نم ىتلا .ةمألا هذه

 ممألا بولقف .نينسلا فالآ ذنم اهيلع مكارتملا ملظلا رابغ اهتايح نع لازأو

 . بولقلا بلقم ديب اهلك بوعشلاو

 ام قوفت ةيبداجب عتمتي يذلا «نآرقلا نم عاعش» نع ثيدحلا ناك لجأ

 ىلإ برقألاو «ةءارقلا يف ةيبذاج رثكألا وهف .ةنوزوملا ريسافتلا هب عتمتت
 .امحر قفأ 0 قوذلاو بلقلا

 .رعشلا ةعانصك نونفلا ةيقبب هسايق نكمي الو .«نف ءيش لك لبق ريسفتلاف

 م٠١



 ءاربخل مهنفو نيرخآ نينانف دنع .نف باحصأك مهيلإ رظني نينانفلا ضعب
 نيبطاخملا مه نيذلا سانلا رئاسل كلذك سيل هنأ الإ .مرتحم نفلا كلذ

 . كلذل

 الإ (ةينف تايناكمإو تاقاط نم نوكلمي ام لك نولذبي نينانف كانه نأ وأ
 بلقلا نم ةعبان ةرمث ناك «نآرقلا نم عاعش» نأ الإ .حورلا ىلإ رقتفي مهنف

 رقتسا دقف بلقلا نم عبن هنألو تلك يأ نود .نآرقلا نم عبانلا ثحبلاو

 امك .نآرقلا ريسفتل مهقشع فشك دق  سانلا ةماع  سانلا لابقإ نأ الإ

 . هرسفمل مهبح نع فشك

 طبر يف نيتردانلا ةراهملاو قوذلا «نارقلا نم عاعش» ريسفت يف مهملا

 . ةيئاغ تناك «ةلدألا» ةيقب نأ وأ .«روثأملا»و «رهاظلا» هل حمس ام ,يناعملا

 *لوألا دلحملا ةهدقم ىف:لوقت :تفلؤملاف

 .ةيسرافلا ىلإ اهمجرتأو ,ىرخألا بناج ىلإ تايآ عضب عضأ ةيادبلا يف
 حتفأو .ةيوغللا اهروذجو اهلامعتسا دراومو ةفدارتملا ىناعملا نع فحتنأ مث

 .نهذلا حتفتيل .نايبلا لالخ نم قافآلا

 ثيداحألا نم دافتسي ءايحألا ضعب يفو «هنيبأ ةيآلا نم ةرشابم همهفأ امو
 احساف هتمهف ام سكعأ .تايآلاب قلعتي اميفو «نيرسفملا تارظنو ةحيحصلا

 . ةينآرقلا قافآلا ىف قالطنالاب ءىراقلا نهذل لاجملا

 ناونع لمحتي ال .ثحسيسي امو تايآلا لوح حرطي ام : فلؤملا لوقي

 ينعفد يذلا وه اذهو .نآرقلل يئاهنلا ضرغلا قدح الو .«راتسألا فشك»

 .بسنألا ناونعلا هرابتعاب .«نآرقلا نم عاعش» :ناونع رايتخال

 :لوقيف ةيساسأ ىرخأ ةيضق ىلإ ًاضيأ ريشيو

 نارقلل ةعونتملاو ةعساولا ةغالبلا باعيتسال ةيديلقتلا نونفلا ىلع فرعتلا

 ل



 ةغالبلا زومر ىلع فرعتلا عيطتسن ءرحلا ريكفتلاو لمأتلاب لب «ةيفاك ريغ

 ١18(. ص) .ةكلم ىلإ جيردتلاب لوحتي فّرعتلا اذهؤ «ةينآرقلا
 ريسفتلا دعاوق نع دحي مل هنأ مغرو .ةكلملا هذه بعوتسا فلؤملاو

 الإ .هرظن تاهجو نم نآرقلا برقي نأك يأرلاب نآرقلا رّسفي ال ناكو .هبادآو

 ١6١(. ص) . «ليوأتلا» ةلحرم ىلإ بهذي ناك نايحألا ضعب يف هنأ

 .رسفملاو ريسفتلا ةيقالخأل فلؤملا ةرظن ىلإ ضرعتأ ال نأ عيطتسأ الو

 ىلإ هللا باتك تايآو نيدلا مهفل فراعملاو تاحالطصالا لوحتت دق

 اهكلتما تامولعمو نف يه يتلا نآرقلا تاريسفتو .مهفلا نود لوحت باجح

 .نآرقلا ىلع هراكفأ ضرفل اهعم لماعت ءرّسفملا
 ةبستكملا ضارمألا نم ىرخأ بجح كانه .بجحلا هذه قوفو

 .دسحلاو ربكلاو رورغلاك .ةئيسلا قالخألاو ةينهذلا تافارحنالاو ةثوروملاو

 رسفت يتلا يه بجحلا هذه لثم ؛جالع قيرطو رذج اهنم دحاو لكل ثيح
 تاخرص عنمتو ءاهباعيتسا ةذل نم ناسنإلا مرحتو .ةقيقح ةيأ مهفل قوذلا

 1١5-١7(. ص) .يناسنإلا ريمضلا ىلإ اهقيرط دجت نأ نم نآرقلا
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 عقاولا يفو «ةيملعلا اياضقلاب همامتها ريسفتلا اذهل ىرخألا ةزيملاو

 .ةينآرقلا تايآلا ضعب عم ةيملعلا تامولعملا ماجسنا

 رثأ مدقأو ةقباس هل نكت مل .ةيسرافلا ةغللاب ريسفتلا يف جهنملا اذهو

 ريسفت فورعملا ريسفتلا نم تادلجم ةعضب ريسفت  لاجملا اذه يف  هركذتأ

 دمحأ ديس ريسلا» ب بقلملا ,ناخ دمحأ ديسلل ناقرفلاو ىدهلا وهو .نآرقلا
 ماق يذلاو .دنهلا يف دّدجملاو حلصملا )18١1- ١1848(«2. يدنهلا ناخ
 لصفلا يف هيلإ انرشأ يذلاو .«يناليككلا يعادلا يقت دمحم ديسلا هرثأ ةمجرتب

 .هريسفتو هئارآو هدئاقع ىلإ انقرطتو .يناثلا

 رطضا . هموجهو يبرغلا ركفلا طغض تحئنو .ةيمالسإلا نادلبلا ةيقب يفو

 افلا



 فّلختلا نأ ةهبش عفد يف ةلجعتسم ةروصب اوركفي نأ نيرسفملا ضعب
 . جهنملا اذهل مهدامتعا لالخ نم نآرقلا تايوتحم هببس نكي مل يعامتجالا

 )١777- هدبع دمحم خيشلا برعلا نيحلصملا نم مهتمدقم يف ناكو
 ناك يذلاو هدبع ذيملت .(ه )1١787- ١7505 اضر ديشر دمحمو .(ه ١117

 لوقي ناك ه 108 ١7817- يرهوجلا يواطنطلا نأ آلإ ءام دح ىلإ ًالدتعم
 ثاحبألا هذه لك اوبتك دقو .هقفلا ىف ةحيرص ةيآ ١٠١ نآرقلا يف نأب

 ثيح .نآرقلا يف ةيملع ةيآ 70٠ كانه امنيب ءاهنع ةيوتلملا ةيعرشلاو ةيعرفلا
 دب ال .نآرقلا هاجت ءافجلاو يخيراتلا نبغلا اذهو ىمادقلا نورسفملا اهلمهأ

 .يملاع ريس :ضرميانأ
 راكفألا حالصإل ةليسو ريخ نآرقلا ريسفت نأب دقتعي هدبع ناك دقف

 . ةيناميإلا لوصألا نع تافارخلا درطو ةيعجرلا ةيعامتجالا

 راكفألاب ًارثأتم ناك ةيادبلا يف هنأب نولوقي هدبع ةايح نع اوبتك نيذلاو
 ىلع انواعت املثم .يدابآ دسألا نيدلا لامج ديسلا هذاتسأل .ةيسايسلاو ةيروثلا

 رثكأ هداقتعابو «ةنورم رثكأ ًاجهنم راتخا كلذ دعب هنأ الإ .«ئقثولا ةورعلا» رشن
 . يعامتجالاو ينيدلا ميلعتلا ىلع ًادمتعم ًاريثأت

 قلطنا ةيادبلا يفف .نآرقلا ريسفت يف دهجلاو داقتعالا اذه رامث تزربو

 نأ رّرق مث 00 ريب بتكف ء(مع) ءزجب روهشملا نيثالثلا ءزجلا نم

 .هلك نآرقلا رسفي

 تناكو .ةعماجلاو ةسردملاو دجسملا يف ةيريسفتلا هسلاجم تناك
 يف ةيملعلاو ةينيدلا تايعمجلا كلذكو .هريسفت نم ةصح توريب دجاسمل

 نم ءازجأ ةسمخ هدبع هيف سرد يذلا رهزألا عماجلا كلذ لك لبقو ء.رئازجلا

 .اضر ديشر دمحم هذيملت ىلع اهالمأ .نآرقلا

 هدبع دئاقعو ءارآ ىلإ ليصفتبو انقرطت .باتكلا اذه نم قباس لصف يف
 ةقررطو هعيضتم# نيب دوسوملا هناستلل“ نآلا مووكتا امو.« ىريسفتلا ةضيتو
 . يناقلاطلا هللا ةيآ عم هريسفت



 اهلمهأ ثاحبأ رامغ ضوخي نأ هدبع صئاصخ نم تناك دقف

 ًامامتها دعي ال ناكو .مهلاب ىلع رطخت مل اهنأ وأ . ىمادقلا نورّسفملا

 .اهيف اوقرغو ىمادقلا نورسفملا اهيف عدبأ يتلا .ةيغالبلاو ةيوغللا ثاحبألل

 ءارآب رثأتي ال ىتح .هثاحبأ حرطي امدنع ريسفت يأ ىلإ عجري ال ناكو
 ال ةلكشم هجاوي ناك امدنع هنأ الإ ءهعادبإو ةيركفلا هتأرج دقفيو ءنيرّسفملا
 . ىمادقلا بتكب نيعتسي ناك .«بارعإلاو ةغللا لاجم يف ةصاخ لحنت

 نكي مل هدبع نألو .«يأرلاب ريسفتلا» هنع نوربعي يذلا وه جهنملا اذهو

 لقعلا ىلع ادمتعم :««تاروثأملا» ةصاخ رداصملاو عجارملا ةيقبل امامتها ريعي

 ريغ دحلا ىلإ حومسملا هدح يف يأرلاب ريسفتلا نم هيطخت لامتحاف .يملعلا

 . يوق لامتحا حومسملا

 مل يتلا تايآلا يأ .تاهباشتملا نم ريثكلا وأ .تامهبملا ءازإ هنأ الإ

 رشن» ك .ةيرورضلا دئاقعلا نم تناك اهنكلو .ماكحألا تايآ نم نكت

 ناك .اهريغو «نازيملا»و «طارصلا» وأ .«نيبتاكلا ماركلا» وأ .«فحصلا

 وأ ءاهمهف نأ الإ .بجاو اهب داقتعالا نأب لوقيو .«يبلق عوشخب اههجاوي
 .قاكد رب ل يرو ريغ اهريسنت را .ةايفاوتإ

 . كلذك ناك هريسفت يف يناقلاطلا موحرملا جهنم

 «ةئيهلا» اياضقب امهمامتها نيرسفملا نيذه نيب هبشلا همجو نمو

 بتك يذلا هدبعل يلقعلا - يعامتجالا  يملعلا جهنملا اذه يدقتنم دحأ

 : 2')لوقي هئارآو هدذبع لاوحأ نع

 اهيلع دمتعا يتلا ةيملعلا راكفألا عقوم نوكيس نيأ «ةثالث وأ نينرق دعب»

 عانقإل قبس اذاملو وأ 2؟ .ةينآرقلا تايآلل هريسفت يف هدذبع لمحم

 لك لقعو ملع) لقعو ملع هلك نآرقلا نأب نييمالسإلا ةاعدلا وأ ,نيقرشتسملا

 .ثيدحلا رصعلا يف ريسفتلا تاهاجتا .بستحملا مالسلا دبع ديجملا دبع )١(
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 .(؟ميئارج وأ تابوركيم «ةراجحلا» وأ

 يملعلا ةصاخو .يلقعلا ريسفتلاف .دقانلا اذه عم قحلا نأ عقاولا

 .اهدقعيو ةلكشملا نم هني اج ودا نكمي ال .ثيدحلا

 الو .اهعم ماجسنالاو اهديبأتو ةيوامسلا بتكلل تاهباشتملاو تامكحملا

 تابثال ًانورق تدمص يتلا هتزجعم لك وأ - نآرقلا ةصاخو  ةيوامسلا بتكلا
 نيرشعلاو عباسلا وأ نيرشعلا وأ ءرشع عساتلا نرقلا مولع

 عطاقلا ليلدلا متو .جذاسلا ريكفتلا نمز ىَلوو .بجحلا تفشكنا دقل

 .ناميإلا قيرط نع فلتخي ةثيدحلا ايجولونكتلا قيرط نأ ىلع

 تاجاحب همامتهاب طونم همدقتو .ناسنإلا ىلع دمتعي ثيدحلا ملعلاف
 ال ناكو .ناميرإلا نع لصفني مل اذإو ١ يويبد وهو .ةينآلاو ةينيعلا ناسنإلا

 . توهاللا ملع نم اعرف نآلا ناك ناميإلاو هللاب اطيق لاز

 لك ناميإلاو ثيدحلا ملعلا ريسي نأ كلذ ريغ قيرط الو  لضفألاف

 ءاملع ةعضب نيب لصفن نأ دب الو .ةلماجم نود هقيرط يف امهنم دحاو

 . مويلا ملعل ةينامزلاو «ةيضرألا» ةعيبطلا نيبو «نينمؤم

 ىلإ لصيل هيف ًاقيقد نوكيو هحّحصي فيك .هجهنمب نمؤي ثيدحلا ملعلاف
 .ناميإلا نع الضف قالخألا نع ءانغتسالا عيطتسيو .فدهلا

 هللا تابثإل لوصولا عيطتسي ال مدقت نم هققح ام فاعضأ مدقت اذإ ملعلاو

 .ةيعيبطلا مولعلا لوانتم يف سيل هناحبس هللا نأل .هراكنإ وأ

 امهلاجم يف  امهالكو نافلتخم نالاجم ناميإلاو ملعلا مهملا

 .اهناقحتسي ناتللا ةميقلا ناكلتمي

 وهف .كلذك مايألا نم موي يف ناك اذإو .ملعلا نم ةبعش سيل ناميإلاف

 .رينتسم سيلو رون ناميإلاف ,كلذك سيل مويلا
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 ةيادب يف انلق امكو انن اننأ الإ .نارقلاو مالسإلا يف هتناكم ملعلل نأ حيحص

 ملعلا سيلو .هللا نع ثحابلا يوامسلا ملعلا وه ملعلا كلذ نأب .ثحبلا

 ضرألا نم عبانلا

 ملع ال كناحبس. .# .هللا يحو ةازاوم يف ريسي يذلا وه قالا ملعلاف

 .(#'” :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) «ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ انل

 ةعيبط ءاملعو ءابطأ مهنم ناك ؛نيملسملا نم ىمادقلا ءاملعلا ىتح

 وأ ءيسوطلا نيدلا ريصن هجاوخلا .ناحير وبأ ءانيس يلع وبأ لاثمأ .كلفو

 يناثلا انيس نباب بقلملا يرصملا بيبطلاو .هه 817 ىفوتملا سيفن نبا
 رابك نم ه 557 ةنس ىفوتملا راطيبلا نباو .ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا بحاص

 ىفوتملا) مثيهلا نباو .سلدنألا لهأ نمو ىطسولا نورقلا يف تابنلا ءاملع

 000 ملاع  مجنم انيس نباو .ناحير يبأل رصاعم ءه 47٠ ةنس

 وأ «(رونلا ءاملع رابك نمو .ةيضاملا نورقلا يف نييئايزيفلا رابك نمو  بيبط

 0 .كيناكيملا يف ملاعو .بيبط فوسليف .ه 5١4 يفوتملا) يتاعاسلا نبا

 . (يتاعاسلاب رهتشاو ,تاعاسلا قدأ هوبأو وه عنصي نأ عاطتسا ثيح (تاعاس

 يف مهعقوم مهلو .مالسإلل رخف مه نيذلا .رابكلا ءاملعلا تارشعو

 ةيندملاو يمالسإلا ركفلا ءانب يف مهاس مهنم دحاو لكو .يملعلا خيراتلا

 . ةقدنزلاو رفكلا هيف رصع يف اوشاع مهلك ءالؤه .ةيمالسإلا

 مغر .كنئلوأ نأل ثيدحلا ملعلا عم مويلا عمتجي ال ناميإلا اذه نأ الإ
 1 مهنأ مغر .ةيملعلا مهتايرظن تابثإل نآرقلاب اونيعتسي مل .ةبعصلا مهفورظ لك

 َ قمعأو قدأ ةروصب نآرقلا نومهفي اوناكو ,ةميلس تاداقتعا وذ نوملسم

 .نارقلل اري ناك مهضعبو .مهفن

 هدبعل يريسفتلا جهنملاب رْثأت دق يناقلاطلا هللا ةيآ موحرملا لعل لجأ
 هكسمت نأ آلإ . يرهوجلا يواطنطلاب ًارثأتم ناك يلقعلاو يملعلا هريسفتو

 .هدبع نم رثكأ ايدج ناك .نيرسفملا 5 هئانتعاو تاروثأملاب

 تيزب ءاضي نأ نكمي ال نيدلا حابصم نأب ًاعنتقم ناك ريخألا ليلحتلا يفو
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 :لوقي وهف اج هدودح فرعيو .«ثيدحلا ملعلا

 رفتفي يذلاف .ناكملاو نامزلا زواجت عيطتسي ال عق وت امهم ناسنإلا ركف»

 ةيقبب هعتمت مغر ةدوقفملا هتساح ريخست 0 له هساوح ىدحإل

 .نداوخلا

 . .ملاعلا اذه روصتي نأ هم ا

 .دودحلا هذه زواجت .هركف قمعتو هقفأ عسوت امهم .ةدودحملا هساوحب

 ةرويتكو

 . ''2لهاج

 دج د6

 ملعلا اياضقل افالخ .ءاهنم .ةيسايسلا ةصاخو .ةيعامتجالا اياضقلا

 . نيمفتلا اذه ىف ةريثك ةةتيسيل ضعبلا هرظتني ام فالخيبو «قالخألاو

 .ةباتكلا ءانثأ ءاوس .ةيموكحلا ةباقرلاب ةقالع هل لامهإلا اذه نم بناجف

 اياضقلل اهيطعي ناك يتلا ةيولوألاو فلؤملا ليم نإف ًآلإو ءرشنلاو عبطلا وأ
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 وأ ةيركفلا رداصملا نع ًاثحب ءريسفتلا اذه ءازجأ أرقأ تنك امدنعو

 .روكذملا ريسفتلا نم ١١7 - ١١8 تاحفصلا 7١ ءزجلا نم لوألا مسقلا )١(
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 .«داعملا» يف هئارآ نيب اري اهباشت تدجو «يناقلاطلا موحرملل ةيريسفتلا

 .اردص الملا ءارآ عم تاعزانلاو انلا ةزوشلا ةزيدسفك يف ةصاخ

 سفنلا لاوحأو داعملا لاجم يف ةقيمع تاقيقحتب عتمتي يذلا اردص الم

 . يمالسإلا ملاعلا يف لب بسحف ناريإ يف ال .قحلا ةفرعمو

 يتلا داعملل ينافرعلا «ليوأتلا» ةحئار نايحألا ضعب يف ظحالا تنك

 يف ةصاخ «.«نآرقلا نم عاعش» ريسفت يف نيهلأتملا ردص راثآ يف اهدجن

 «ةيشرع» نيب يتاقباطم لالخ نمو .داعملا بابب ةقلعتملا ماسقألا

 .يرهبألا نيدلا ريثأل «ةمكحلا ةياده» ل بتك يذلا حرشلاو ءاردص الملا

 اذإو «نيهلأتملا ردص ءارآب رثأتم  بابلا اذه يف  يناقلاطلا موحرملا تدجوف

 .ثحبلا اذه لاجم نع دعتبنس قيداصملا ركذ تدرأ

 نم عاعش» يف هحرطي يذلا لماكتلا نأ وه هيلإ لوصولا تعطتسا امو
 جهنمو .يقافآلاو يسفنلا لامكلا لب ,««ينيورادلا لماكتلا»وه سيل «نآرقلا
 ةجضانلاو ةروطتملا تايرظنلا ىدحإ لثمي يذلاو ءاردص الم دنع لامكلا
 . هللا وه هئاهتناو هقالطنا ةطقنو .نيدلا ردصل

 0 ءزجلا نم لوألا مسقلا) "7 ةحفصلا ةيادب يف تدحو امدنع لجأ

 تهجاو مث «نيهلأتملا ردصل «بيغلا حيتافم» باتك نع ٌكاصفم ًالقن

 . ىسدح ةحصب ىنانئمطا داز .ىرخأ تاداهشتسا

 يذلا .يرفعجلا يدهم ديس روتكدلا ءايفوألا هئاقدصأ برقأ دحأ لوقي

 : هراثآ ةيقب عبط يف رود هل ناك امبرو .«نآرقلا

 ياسا تل ىلع هدامتعال تا . هتايح لحارم يف موحرملا ناك

 0 ةينافرع ةهكن ءايإ اهيلاف م تالا

 «بيغلا حيتافم ينافرعلا - يفسلفلا ريسفتلا نم ذخأي مل لاجملا اذه يفو
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 ريثكلا ليذ ىف دافتسا هنإ لب «نيهلأتملا ردصل (نآرقلا تايآ نم ددعل ريسفت)

 .ىرخألا تالاجملا يف ءارعشلل ركذ ِتأي مل دحاو ناكم

 ثيح .مهئامسأ ركذ عم  ةدودحم ةروصب  نيرخآ ءارعشب ناعتسا دقو

 رهظ نع اهظفحي ناك يتلاو ««نيقيإ» نجس نم ارس راعشألا هذه لسري ناك

 .("09(بلق

 نإف .نجسلا ىف اهفيلأت مت دق «نآرقلا نم عاعش» ثاحبأ مظعم نألو

 امك .ةليلق تناك ةيملع وأ ةيريسفت تناك ءاوس .اهجاتحي ناك ىتلا رداصملا

 رداصملا هذهو ءاهضعب ىلإ ةرم نم رثكأ راشأ دق هنأ الإ 5 يف وه ركذ

 : عجارملاو

 . يحيرطلل نيرحبلا عمجم
 . ىضترملا ديسلا يلامأ

 . يسوطلا خيشلل ةياهنلا

 . ينيلكلل يفاكلا لوصأ

 . يزاريشلا نيهلأتملا ردصل بيغلا حيتافم

 .يواطنطلا يرهوجلل رهاوجلا ريسفت
 . يسولآلا ريسفت

 . يسربطلا خيشلل عماوجلا عمجو نايبلا عمجم ريسفت
 . يرشخمرلل فاشكلا

 . يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا

 .ةيملعلا بتكلا ضعبو .يواضيبلاو يروباشينلا ريسفتو

 ام نأب ىرن اننإف .عجارملاو رداصملاب ةناعتسالاو ملعلا نم دعبأ معن

 عتمتي ناك يتلا «ةيسيطانغملا يه ءاقدصألاو ءارقلل ريسفتلا اذه ىف بذجي

 نم جيرآلاك حوفت يتلا «ةينافرعلا قالخألاو بلقلا نم عبانلا بولسألا ءاهب

 . ١6 ص نارمع لآ ةروس .ثلاثلا دلجملل يرفعجلا ديسلا ةمدقم (*9)
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 ةواشغ ليزيو .سفنلا تاملظ ءيضي يذلا نآرقلا عاعشو ء.ةتسلا ءازجألا

 .بلقلا

 هللا ةيآل مهملاو يخيراتلا رودلا تلمهأ لق ا هل َُن أ وجرأ 6

 ا ال ن أ ريخراف كلذ ىلإ قرطتا 5 اذإو ,ةيمالسإلا لودلا أ ناريإ

 . يرفعجلا 00 ررتكدلاو .ناكرزاب سدنهملا تاللاقم تفوأ دقو

 تفوأ دق «رصعلا رذ وبأ ىركذ يف» ناونع تحت ردص اميف يماس روتكدلاو

 .همح

 هللا ةيآل ةيلخادلا ةروثلا تناك - ناكرزاب ريبعت بسحو داهجلا ةيادب لجأ
 سانلل نوكي نأ عاطتساو .ةلبكملا هني فاطم انا عضو امدنع , يناقلاطلا

 .ةايحلا بلق ىلإ نايسنلا قفأ نم نارقلا جرخي نأو .نآرقلل 5

 أدبي نأ ناكمإلاب نكي مل .اماع نيعبرأ رمتسا يذلا داهجلاو دهجلا اذه

 . ةلكشملا لحي ال يظفللاو ددرتملا ريسفتلاف . هريسفتو نارقلل كديدح مهف نود

 تلانلطفو ةيونخللا نروعملا ىف ىيقردختلا قف الدو: ع اقلاطلا لآ ةئآو

 ملعلا ةهجاوم نيملعتملا طاسوأ يف ةدئاس تناك يتلا تاضقانتلا دحأو

 يذلا  ىخيراتلا ضقانتلا وأ , مهافتلا ءوس وأ ىزجاحلا اذه ةلازإو «نيدلا عم

 1 الو ةينودلا ةدقع جالع كلذ نم مهألاو اضيأ يرخلا يلاكلج

 . يبرغلا ركفلاو ملعلا ءازإ .ددجلا نيفقثملاو نينمؤملا ضعب

 ركفلا يف هعم اومجسنا نيرخآ عم هيدعاس نع لجرلا اذه رمش نأ ناكف

 رخآ لاجم يفو .ناكرزاب سدنهملاو «يتعيرش ىقت دمحم ذاتسألاك .هجوتلاو

 نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا ذاتسألاك نوعاو ءامكح ىدصت .ةهبجلا هذه نم

 .ةجوملا هذه ةهجاومل يرهطم ىضترم ديهشلا ذاتسألاو , يئابطابطلا
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 نأ بجي دينو هذه نإف م 4 ةهجاوم بولطملا ناك 0

 .ةيرشبلل ًاكرتشم اثرإ

 نتوينو وليلاغ نع ثحبنلف .ءلاجملا اذه يف حافكلا انل ًاردقم ناك اذإو
 ةعانصلاو ملعلا نع نافلتخي ملعو ةعانصو .ىرخأ ءايزيف انل حرطي رخآ

 . ةثيدحلا

 نيدلا لامج ديسلا هأدب دق ,يمالسإلا ملاعلا يف ةيحالصإلا ةضهنلا نإ

 «نآرقلل ةدوعلا ثيح .هتروثب ينيمخلا مامإلا اهلمكأو .نرق لبق يدابآ دسألا

 .ةايحلا ىلإ نآرقلا ةداعإو

 بر اي) ب أدب : ءاماغ نيعبرأ رمتسا يذلا هداهج يف يناقلاطلا موحرملاو

 نأ» يف لمألا قيقحت ىري نأ عاطتساو 000 نآرقلا اذه اوذختا يموف نإ

 . (موقأ يه يتلل يدهي نارقلا اذه

 ا د

 احب 5 نأ أ «هنآرقلا خرم واما تايوتحم 00 فرعت لحي يذلا

 . باتكلا
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 ديدحلا ريسفتلا

 نمو «ناريإ يف ةيحالصإلا ةكرحلا داور نم يتعيرش ىيقت دمحم ذاتسألا

 نيسمخ ذنم ينيدلاو يعامتجالاو يركفلا حالصإلا ةرورضب نيدانملا لئاوأ

 .اماع

 قئاقحلا رشن قلطنم» سيسأت لالخ نم تاوطخ ليبسلا اذه يف اطخ دقو

 .م ١4565 ةنس ةسدقملا دهشم ةنيدم ىف (ةيمالسإلا

 هل ناكو , يحالصإلا هركف روحم هريسفتو ينارقلا يعولاو .نآرقلا ناكو

 ةيبرتو .(داشرإ ةينيسح» نم تقلطنا ىتلا ةكرحلا ةرادإو ةعباتم يف مهس

 . يتعيرش ىلع روتكدلاك «حلاص لمع»

 هل انفارتعا مغرو .ةريثك ةينارقلا هراثآو ةيعامتجالا - ةيحالصإلا هتاطاشن

 نم بناج ىلإ انرشأ اننأ الإ .ميظعلا لجرلا اذه نع ثدحتت يتلا رداصملا
 .باتكلا اذه نم لوألا لصفلا يف كلذ

 ديعأ هنأ لمتحن يذلاو .«ديدجلا ريسفتلا» وه. هل ةفورعملا راثآلا زربأ

 نآرقلا نم نيثالثلا ءزجلا ىلع هريسفت لمتشا دقو .تارم رشع نم رثكأ هعبط

 .نيثالثلا ءزجلا يكملا عباطلا اهيلع بلغي يتلاو ءراصقلا روسلا لكشت

 مدع تابثإ ةصاخ «نآرقلا خيرات نع ثاحبأ هل ةيليصفتلا ةمدقملا ىف

 ريسفت («ثيدحلا ريسفتلا» : لوقلاب هتمدقم متحيو .هتغالو هزاجعإو . هفيرحت
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 عيطتست الو ءًاثيدحو ًاجزاط ئقبي يوامسلا باتكلا اذه نأ ىنعمب ءنآرقلل

 ام عما قبطني ام ريسفتلا اذه يف ءاربخلا ءارقلا دجو اذإف «هيلبت نأ مايألا

 .الف آلإو ديدجلا ريسفتلا وهو ءانقلطأ يذلا مسإلا عم مجسني وهف ءانفلسأ

 .سانلا ةماع لبق نم ًاموهفم نوكيل ءريسفتلا اذه يف اندهج انلذب دقو

 .داسفلا نع اودعتبيو .ىوقتلا نم اوبرتقيف .نآرقلاب نوملسملا سنأتسي يكل

 تاحالطصالاو ةدقعملا ثاحبألا نع دعتبن نأ انب ادح يذلا وه اذهو

 كلت انزيم اننإف .,كلذ ىف ضوخلل ثحبلا انرطضا اذإو .ةيفسلفلاو ةيملعلا

 ال ىكل ء.ريسفتلا ىف هلمعتسن امل ةرياغم فورحب ةيبدألا وأ ةيملعلا ثاحبألا

 . مهاوتسمب ثاحبألا نكت مل نيذلا سانلا ةكرح قيعن

 لك ةياهن يف اندروأ دق انك .نيرسفملا ةيقب جهنم عم ًاماجسناو -اننأ عمو

 :بابسأل لصفلا اذه نع رظنلا انفرص كلذ دعب اننأ آلإ ءاهتوالت رجأ ةروس
 ةديقعلا يف نآرقلا حورب اوسنأي نأ دب ال نيملسملا نأب انناميإ اهنم

 لوقن نأ عيطتسن ال نحنف .هنعلي نآرقلاو .نارقلل ءىراف 35 .ةسرامملاو

 ددعب رخل كيطعي هناحبس هللا نإف .قراطلا ةروس الغم تأرق اذإ اذهك ءىراقل

 ,. (')ءامسلا موجد

 ةيعامتجالا اياضقلاب هريسفت يف متهي يتعيرش ىقت دمحم ذاتسألا

 نمو «نايبتلاو نايبلا عمجم لثم .ةيعيشلا ةميدقلا ريسافتلا لفغي الو .ةيملعلاو

 :نايخألا ضعت ىف اهدقني دقو .:ءاهتم لقني + قزارلا نكفلا ةنسلا ريسافت

 نازيملاو يواطنطلا ريسافتب دهشتسي ام رثكأف «ةثيدحلا ريسافتلا اَمأ

 . هذبع لمحمو

 :يتعيرش ذاتسألل يريسفتلا جهنملاو بولسألا نم جذامد

 :لامجلا قلخ رسل ةقيقد ةلدأو جذامن يلي اميف

 :«تقلخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفأ»

 .لا ص .ديدجلا ريسفتلا : يتعيرش ىقت دمحم )١(
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 ةعرسب هجتي هرانلاو ةنجلاو ةمايقلا نع ثدحتي امدنع .نآرقلا جهنم نإ
 هدجوأ لق ملاعلا نأب رشبلا مهفيل .هتردقو هتمكح تامالعو قلاخلا تابثإ وحن

 ىفكي ءانيرظان مامأ وهو اهل دح اال يتلا هتردقل رهظم وهو .يلاعتملا رداقلا

 هقيرط يف دجي الف هلمج بكري ناك .زاجحلا ءارحص يف يبرعلاف

 ىري ناك الالش وأ ا وأ .لالز ءام نيع وأ ءاكرونوا رعاعرز وأ ءاناتسن

 . لبجلاو ضرألاو ءامسلاو هلمج

 هللا قلخ ىلع فرعتلا عيطتسي ءاهلمأتيو رهاظملا هذه ىري نأ لواح اذإو

 . هتردقو

 ثيح «.ةعاط رثكألا وهو .ةفيلألا تاناويحلا ىوقأ نم ربتعي لمجلا اذهف

 . هفلح رشميل 1 هماطخ نم هكسمي نأ طيسب لفط عيطتسي ر

 يذلا لمحلا لقث ناك يأ هنأ ,ناويحلا اذه ىف هللا قلخ بئاجع نمو

 عفر نم دب الف .هرهظ ىلع هلمحو سلج ام اذإ رامحلا نإ لب .كلذ لعفي

 . اددجم ضوهنلا عيطتسي ىتح .هلمح

 عم نولماعتي نيذلا .سانلا ماهم نم قيتكلا لهست ةريغصلا ةزيملا هذه

 ءانثأ لقثلا لمح يف رامحلا هيبش لمجلا نوكي نأ رّدق ام اذإف .لمجلا

 .ءارحصلا يف ناسنإلا اههجاوي ةاناعم يأ ردقنلف .ضوهنلا

 تارشع عطقيو ءافوسما برشي الو لكأي ال نأ عيطتسي لمجلاو

 اهفرعي امك .جولثلا يف هقيرط فرعي وهو .بعتي نأ نود ًايموي تارتموليكلا
 ىتح .يوارحصلا قيرطلا ملاعم نم ريغتو . حيرلا اهب بعلت يتلا نابثكلا يف

 . هيتت وأ عيضت نأ نود .اهقيرط صيخشت لامجلا عيطتست .ليلألا ليللا ىف

 .اهيف صوغي نأ نود لامرلا يف ريسي نأ هفخ لالخ نم عيطتسيو

 باودلا ةيقب نم رتقكأ الاقثأ لمحيو .«ناصحلا نم رثكأ ضقكري هنإ
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 يف تبني ام لكأي هنإ ءريثكلا هيطعيو هبحاص لام نم ليلقلا كلهتسي هنإ

 لام نم لكأي نأ دارأ ام اذإو ءاهلكأي فيك فرعي يتلا ؛كاوشألا ىتح ضرألا

 . عونق دصتقم هنإف .هبحاص

 ىف هناحبس هللا ةمكح انل دّسجي يذلا «ناويحلا قلخ ىف ركفن نأ دب ال
 . هتمححر و هتفأرو هريبدتو هقلح

 قلخ فاصم يف هعضيو «.هقلخ يف ربدتلاب هللا انرمأي نأ ًابيجع سيلف

 . «'9ضرألاو تاومسلا

 ءزيمتملا قوذلا اذهب «لبإلا ىلإ نورظني الفأ» :حرشي يتعيرش ذاتسألا

 :ريسفت ىف ةصاخ «.لداعتلاو نازتالا اذه دقفي ةردانلا نايحألا ضعب ىفف هنكلو

 هتعباتم لالخو . (حارشنإلا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا) «كردص كل حرشن ملأ

 هرذص حرشي هيدهي نأ هللا دري نمف## نا ةراشإ يفو .«(ردصلا حرش : متسقتل

 يف دْعَصَي امنأك ءاعوشم اهني: ةوديص عسي :هلتفيرانا دري نمو . مالسإلل

 :لوقي وهف 2(" : ةيآلا .ماعنألا) 0#. ءامشلا

 . ةيملع ةرجعم ىلع لمتشي هيبشتلا اذه .ءامسلا ئف

 : «يمالسإلا نيدلا حور» ميقلا هباتك يف ةرابط حاتفلا دبع فيفع لوقي

 ضرعتيس ءامسلا ىلإ جورعلا لواحي نم نأب حوضوب حرصت ركذلا ةفنآلا ةيآلا

 يف نيجسكوألا ةدامف .كلذ دك وت ةيسحلا ةدهاشملا لب اضيأ ملعلا .قانتحالل

 اذهو .هسفنت ةبوعص تدادزا ري ناسنإلا دعص املكو .لقت ايلعلا تاقبطلا

 سس مهسفنأ اونوصيل نيجسكوألا مهعم نولمحي نيرايطلا لعجي يذلا وه

 , ")7قانتخالا

 . 7375١ ص .قباسلا ردصملا (؟)

 . 77١ ص قباسلا ردصملا (*)
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 الو ةزرجعم ال .ةقيقحلا يف يهو .ةيملع ةزجعم هذه ىري ذاتسألا

 : ةبيرغ ةروصب .لمنلا مالك ىلإ ريشي . هريسفت ةمدقم يف رخآ ناكم يفو

 نع ةحارص هناحبس هللا انثدحي .١م ةيآلا لمنلا ة ةروس يف رخآلا جذومنلا

 نايتس كتم افحجر "ال عاكمانبفا اولخلا لمنلا اهيأ اي ةلمن تلاقإ :لمنلل مالك

 .ةيآلا هذه ءازإ ىرايح اوقب نورسفملا .#نورعشي اال مهو هدونجو

 ملو .سانلا عانقإل ةزجعملا امنيب «ناميلس نم زاجعإلا نأب لاق ضعبلا

 ةبيجع تاليوأت ىف 6 رخآلا ضعبلا .همهفي وأ لمنلا مالك دحأ عمسي

 لمنلا نأ اقول حبصأ «تارشحلا 7 مدقت املو ادعت كلذ لبق مهضعبو

 .(2؟نآرقلا يف ةريثك زجاعملا هذه لاثمأو .,ثدحتي

 يف . ةيعطقلا ملعلا اياضق نم «لمنلا ثيدحو» نأب روصتن ال نحن ًاعبط

 ثدحتي ءزاجمو ليلق ريسفتب مث ,«ثيدحلا (ع) ىسوم أدبي .لمنلا ةروس
 يهلإلا ءادنلا نأكو .«قحلا انأ لوقي» :نوينافرعلا لوقي امكو ,«روطلا رجش»

 يملعلا ماقملا لوح ثيدحلا رودي كلذ دعبو ءرجشلا نم عمسي وأ .قلطني
 قطنم انيطعأ  ناميلسو دواد يأ - اننأب دواد لوقي مث .ناميلسو دوادل عينملا

 ريطلاو سنإلاو نجلا نم هدونج ناميلسل رشحوإ» مث .(مهثيدح مهف يأ) ريطلا
 ةلمن .لمنلا يداو ىلإ لصو نأ ىلإ .(١ا/ ةيآلا ءلمنلا) #نوعزوي مهف

 ال مكنكاسماولخدا . . #: ميظعلا هشيجو ناميلس ةبيه تدهاش امدنع .ةدئاق

 مسبت ١8(« :ةيآلا ءلمنلا) «نورعشي ال مهو هدونجو ناميلس مكنمطحي

 هبايغ رربو .دهدهلا رضح كلذ دعب .دهدهلا نع لأس مث اهلوق نم ناميلس
 .لمنلا) *«نيقي أبنب أبس نم كتئجو هب طحت مل امب تطحا . .# :لوبقم رذعب
 ناكمإلاب دهدهلا رودو .سيقلبو ناميلس ةصق ةيقب طبرلو 7١(. :ةيآلا

 .ريسفتلا بتكو لمنلا ةروس ىلإ عوجرلا

 . 37 ص «.قباسلا ردصملا (5)



 :ةيآلا .لمنلا) « . .نجلا نم تيرفع لاق ..# :هجاون تايآ دعب

 :ةيآلا «لمنلا) *« . .مهمّلكت ضرألا نم ةباد مهل انجرخأ .. مث 9

)2. 

 اوملظ امب مهيلع لوقلا عقوو» :ةيآلا هذه انثحبب ًاطابترا تايآلا رثكأو

 .(80 :ةيآلا .لمنلا) «نوقطني ال مهف

 مهف» ةلاح ىلإ لصي .قطان ناويح وه يذلا رفاكلا ناسنإلا نأ الإ ءضرألا
 .(نوقطني ال

 نأ يأ .يقيقح سيلو يزاجم ريبعتك لمحي نأ دب ال لمنلا ثيدح لجأ

 . يملع سيلو يبدأ  ناسل ةيضف ةحورطملا ةيضقلا

 ريياعملاب هعم لماعتن نأ دب الو .ةءاضو ةيبرع ةغلبو .ىهلإ باتك نآرقلاف

 .- نايبلاو ىناعملا ةصاخ - ةيبدألاو ةيوغللا

 نم ال .ةلمجلا بيكرتو نيوكتلا ةيحان نم .رشبلل ىعيبطلا ناسللاك هنألو

 يأ ةيزاجملا تاهيبشتلاو تاراعتسالاب عبشم «ةينفلا ةسدنهلاو لامجلا ةيحان

 .ةقيقحلا ريغ

 ملعلا يف خوسرلاك .اهبادآ ةياعر عم اهليوأتو تاهباشتملا ريسفتو

 نمأب ال ءىش رابكلا نيرّسفملا ةنسو ةئسلاو تاتكلا ىف ءاج امك +ناميإلاو

 .هب

 أدبنلو .ريسافتلا ةصاخ ةينارقلا عجارملاو رداصملا يف ريس نأ سأب الو

 . يناهفصألا بغارلل تادرفملل يوغللا صحفلاب

 .ةديدع  ةلثمأب ىنعم نم رثكأ هل «لوق» ةدامب قلعتي اميف لوقي
 # . .هللا انبذعي الول مهسفنأ يف نولوقيو. .# :لوق سفنلا ثيدحف
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 نأك ةيعيبطلا ةلالدلا لوقلل رخآلا ىنعملا :لوقيو .(8 :ةيآلا .ةلداجملا)

 . ضوحلا ألتما لاقي

 امل لاقف ناخد يهو ءامسلا ىلإ ئوتسا مثإ» يملإلا باطخلا يف رخآلا عونلا

 دقف ١١(. :ةيآلا .تلصف) *«نيعئاط انيتا اتلاق ًاهرك وأ ًاعوط ايتئا ضرأللو

 اوهجوت .ةداهشلا بيغلا ىوقو ينيوكت ذفان رمأب ,نيضرألاو تاوامسلا بطاخ
 .هاركالاو رابجإلاب وأ «ةبغر وأ .ءقوشب ناك ءاوس قحلا اوعيطأو «.هللا وحن

 . نيعئاط انيتا :اتلاقف

 558 >- انستا ااطخ سير .يُهلإل فرصتلاو ريخستلا وه اذهو

 5 هل 05 نأ اعيش ا اذإ 5 5 ههيبش 7 57 :ةيآلا .نارمع

 لمعتسي ال ةينيوكتلا ةذفانلا رماوألا هذه يف .(6 7 : ةيآلا 2. سي) * نوكيف

 2 .نونلاو فاكلا نم نوكتملا ىبرعلا ظفللا

 «ديزم نم له لوقتو تآلتما له منهجل لوقن موي :رخآ لاشمو
 3١(. :ةيآلا ءق ةروس)

 ناسل يفرعلا ناسللاب هنع رّبعي يذلا وه لوقلا ًاضيأ لاثملا اذه يف
 .بطاخم كلانه نوكي نأ نود .لاحلا

 د د

 وه دوصقملا «ريطلا قطنم»و لمنلا ةروس ريسفت يف يرشخمنلا لوقي

 : ناميلس لاق سوواطلا حاص اذإ الثمف .هتالاحو ريطلا عضو لالخ نم هجوتلا

 لاق .كيدلا حاص اذإو .نادت نيدت امك :لوقي وأ هدارمو هدوصقم اذه ناك

 . (©2كلذ هيبشو «هللا اوركذا نولفاغلا اهيأ :ناميلس

 ابتك ثيح يرشخمزلل رصاعملا) نايبلا عمجم بحاص .يسربطلا خيشلا

 ١5١. ص .”/ج «فاشكلا : يرشخمزلا (6)
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 ةملك كلذ يفو .لمنلا ةروس ريسفت يف (سداسلا نرقلا طساوأ امهريسفت

 .لوقي «ريطلا قطنم»

 . توص هلف هريغ امأ .ءبسحف ناسنإلا ىلع قلطي قطنلا نإ برعلا لوقي

 فرعي ناك ناميلس نألو .ملكتي ال ريطلاو .مالكلا نع ةرابع :قطنلاف

 . ىطنلا يأ «قطنم» ب كلذ نع نارقلا ني .خارصلاو توصلا ىنعم

 نأ اهنمض نمو .هجوألا رئاس لقني مث «ةيادبلا يف هدروي مالكلا اذه

 . ةزجعم ناميلس عم لمنلا وأ رويطلا (مالك»

 يذلا ةعيشلا يرّسفم رابك نم وهو ةلمن تلاق : ىسربطلا رسفي امدنعو

 هللا قلخ توصب تصاص يأ :ردان يعوب لوقي نو لبق هريسفت بتك

 . :لوقلاب هنع رّبع ناميلسل اموهفم توصلا ناك املو ءاهل

 .ليق امم لضفأ لوقلا ناكمإلاب سيلو

 .رخآ ردصم ىلإ مكليحن .لاجملا اذه يف ةهبش لازت ال تناك اذإو

 بقلملا نيسح نب ىلع مساقلا وبأ (ه #5 -50) ئئضترملا ديسلا
 فورعملا هباتك يف «ىدهلا ملع» وأ .ىضترملا فيرشلاب روهشملاو

 تس نم ثحب «.ةغللاو بدألاو مالكلاو ريسفتلا ىلع يوتحي يذلا .«يلامألا»

 قطنم ددص يف هلوقو .ءزاجملا باب نم هربتعيو .لاجملا اذه يف تاحفص

 ناك يذلا هريطو ريطتو ةملك كلذكو .نايبلا عمجم بحاص لوقب هيبش ريطلا

 .هخسنو مالسإلا همذ دقو .ةيلهاجلا يف برعلا نيب ًاجئار

 دق ةلمنلا نوكت نأ نكمملا نم» :لوقي لمنلل تلاق يتلا ةلمنلا امأو

 باستناو ءرطخلا بنجتل .ئنعملا كلذ ىلع ةلادلا تاراشإلا ضعب ترهظأ

 . '9ةراعتسالاو زاجملا تاللامعتسا نم ةلمنلل لوقلا اذه

 اك #6

 - "49 ص .7/ج «دئالقلا رردو دئاوفلا ررغ .ىضترملا يلامأ  ىدهلا ملع ىضترملا ديسلا ()

 مول

١ 



 لصف تدجو .ديدجلا ريسفتلا أرقأ تنك امدنعو .لصفلا اذه ةباتك دعب

 . ىتعيرش ذاتسألا تاملك نيب باطخلا

 . (اهل ىحوأ كبر نأب» لازلزلا ةروس نم ةسداسلا ةيآلا ريسفت يف لوقي

 نإف اذه ىلعو ءرشبلا هيلع فراعت ام نمض راوحلا حرطي نآرقلا نأب انلق

 ىلإ دنست ةيسرافلاو ةيبرعلا ةغللا يف قطنلاو مالكلاو رابخألاو ثيدحلا

 ىلإ تادامجلا بلق ىلإ جاتحن الو «دارملا نومهفي سانلاو ًاضيأ تادامجلا

 .ةيرومع حتف دعب يسابعلا مصتعملا اهيف حدمي ةديصق يف مامت وبأ لوقي

 بعللاو ّدجلا نيب دحلا هلح يف 2بتكلا نم ًءابنإ قدصأ فيسلا

 عّلد ْنَم اي مهللا» :حابصلا ءاعد ةيادب يف ءاج ام ةيرشبلا ريباعتلا ىقرأو
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 (فلأ)

 ( ءاب )

 نرقلا يف تبتك يتلا ريسفتلاب ةطبترملا بتكلا تركذ ليلدلا اذه يف

 .ةافولاو ةدالولا خيراتو .مسألاو ةرهشلا لسلست نمض .رشع عبارلا

 ددعو , عبطلا خيراتو .رشانلاو .ءرشنلا لحم .فلؤملا ناونعو

 .(تاحفصلا

 يريسفت ليلحت وأ ءريسفتلا خيرات) ريسفتلا بتك ١
 .(ةيدروألاو ةيبرعلاو ةيسرافلا تاغللاب

 . ةيآ ريسفت -

 . ةروس ريسفت - *
 .ءزج ريسفت - 5

 .روس عضب وأ .هلك نآرقلا ريسفت  ه

 يريسفت ليلحت وأ ءريسفتلا خيرات) ريسفتلا بتك ١

 . ةيبوروألا تاغللاب

 . ةيبوروألا تاغللاب ريسفتلا - "؟
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 ع

 فلا

 خيرات لمشت يتلاو ريسفتلاب ةطبترملا بتكلا ١

 ةيدروألاو ةيبرعلاو ةيسرافلا تاغللاب ريسفتو ليلحتو

 : لضافلا دمحم .روشاع نبا

 بتكلا راد .«. سبوت :روشاع نب لضافلا دمحمل .هلاجرو وصسفتلا

 .صسص ١5918 « 5 .ةيقرشلا

 .صسص ١8١ .ا/٠ .ةيمالسإلا ثوحبلاا عمجم ,رهزألا .ةرهاقلا 5

 .صىص 55 «.ا/“* .ةيقرشلا بتكلا راد . سيوت (؟ ةعبط) -

 : نسحأ نيما .ىحالصا -

 تعاشاللا راد .روهال - يحالصا نيمأ - نآرقلا يف ربدتلا تالاجم

 .صسص 1/١«. ١14 ةيمالسإلا

 :(م 1101 دلوتم) يدهم .ناكرزاب -
 2.١98١ «.اناتك رشنو ةمجرت هاكنب .نارهط :/ .نارقلل ةدوعلا

 .م18 .ملق .نارهط ء”ق/لج :

 : لمحم . ىجاتلب -

 ةبتكم .ةرهاقلا .عيرشتلا لوصأو ثيدحلاو ريسفتلا يف ةيمالسإ ثوحب

 .ص 4 . 61: «تابكلا

 :(نمحرلا دبع ةشئاع) ىطاشلا تنب

 :بجر دمحم .ىمويبلا

 .ىمويبلا بجر دمحم فيلأت «ميركلا نآرقلل ىنايبلا ريسفتلا تاوطخ
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 .صسص "غ٠ . 61/١ .ةيمالسإاللا ثوحبلا عمجم .ةرهاقلا

 :دمخا ليشو .ىرهدنلاج 7

 ةبتكملا .روهال .ىرهدنلاج دمحأ ديشر - نيرسفملاو ريسفتلا ملع

 .صسصص ١١١ .9١ا/١ .ةيملعلا

 :هيطع ناظقيلا وبأ .ىروبحلا - 6

 .ىصسص 518 . 61/١ .ةثيدحلا ةيب رعلا ةعبطملا .ةرهاقلا

 : نمحرلا دبع دمحم .ىليدحلا - 4

 . تو ريب . يليدجلا نمحرلا دبع دمحم ملقب ,..نيسفتلا يف ةثيدح تارظن

 . ص نت ا نشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا

 ٠ ستنجا .رهست دلوج . ١66٠-595١ ١:

 .ىجناخلا ةبتكم .ءرصم .راجنلا ١4808. ١8: 5.صص

 ١ دمحم ىفطصم .ريطلا يديدحلا :

 ىلإ هدبع دمحم مامإلا دهع ذنم .ثيدحلا رصعلا يف ريسفتلا هاجتا

 ءريطلا يديدحلا دمحم ىفطصم هيفيلا :-«ظيسولا' ريسفتلا عورش

 .ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم ,رهزألا .ةرهاقلا ه/ا١9.  7١8ص .

 :اضر دمحم .يناسحلا - 7

 ىهو «ىناسحلا اضر دمحم فيلأت .نآرقلا ريسفت ىف ناسحلا دعاوق
 .8 ةعبطلا .ةيعمجلا يف هبالط ىلع اهاقلأ يتلا تارضاحملا ةعومجم
 .ه ١8060 .ةثيدحلا يرعملا ةعبطم .فجنلا

 +١ - دلاخ دمحم .دلاخ :

 عةبهو ةبتكم .ةرهاقلا .دلاخ دمحم دلاخ فيلأت .نآرقلا ثدحت امك

 36١ ١. /ا/ا١١ا ص .
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 :دمحا .ليلخ- 4

 .فراعملا راد ءرصم .ليلخ دمحأ ديسلا فيلأت .نآرقلا يف تاسارد

 . ص 65 . ١ ا"

 : نيسح دمحم .ىبهذلا 6

 فيلأت .اهعفدو اهعفاود .«ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةفرحنملا تاهاجتالا

 .صسص ١٠ا/ 1/5 , ماصتعالا راد .ةرهاقلا . ىبهذلا نيسح دمحم

 : نيسح دمحم .ىبهذلا 5

 ثوحبلا مدحمجعم .ةرهاقلا .ثيدحلاو :رومعتلا ىف تايليئارسإلا

 . ص ؟5"م8ا/ . 1/١ .ةيمالسإلا

 ١ - نيسح دمحم .ىبهذلا :

 بتك مهأل لماك ليلحتو .نيرسفملا رهشأل لماش ضرع عم .هبهاذمو
 نيسح دمحم فيلأت .رضاحلا انرصع ىلإ ىبنلا رصع نم .ريسفتلا

 «.ةثيدحلا بتكلا راد .ةرهاقلا . ىبهذلا  21*8١م

 - .جا" .,« 5 . ةثيدحلا بتكلا راد .ةرهاقلا .ةيناثلا ةعبطلا

 نودب ءفبتكم تاراشتنا .نارهط .هلالخ نم نآرقلا ىلع فرعتلا جهنم -

 . ص ٠ , خيرات

 .لولغز ديسلا تاحشلا فيلأت .ريسفتلا ىف ةيركفلا تاهاجتالا

 . ص 04 ,١ا/ه .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ,ةيردنكسإلا

 ٠" دومحم هللا دبع .هتاحش :

 ةئيهلا . ةرهاقلا . هتاحش دومحم هللا دبع فيلأت .ريسفتلاو نارقلا خيرات

 ءامال" .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ١98 .صىص

 :دومحم هللا دبع .هتاحش ١

 ةيرصملا ةئيهلا .ةرهاقلا .هتاحش دومحم هللا دبع فيلأت .ريسفتلا مولع
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 .صسصص 55١ .1/ه .باتكلل ةماعلا

 :دومحم هللا دبع .هتاحش

 ةئيهلا ,ةرهاقلا .هتاحش دومحم هللا دبع فيلأت .ريسفتلاو نآرقلا

 . ص "<مى” 6 عا/ .باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 :دومحم هللا دبع .هتاحش - 7

 هللا دبع فيلأت .ميركلا نآرقلا ريسفت يف هدبع دمحم مامإلا جهنم

 بادآلاو نونفلا ةياعرل ىلعألا سلجملا .ةرهاقلا .هتاحش دومحم

 . ص 755 *١957. .ةيعامتجالا مولعلاو

 داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو .ةرهاقلا . ىصابرشلا دمحأ فيلأت .ريسفتلا ةصق

 .ص 1١9457. ١9/١ «.ةفاقثلل ةماعلا ةرادإلا ىموقلا

 :دمحم تفع .يواقرشلا - 5

 دمحم تفع فيلأت .ثيدحلا رصعلا ىف رصم ىف ريسفتلا تاهاجتا

 .صص 5١5 .19١ا/7 .«تفأر ديعس ةبتكم .ةرهاقلا .يواقرشلا

 : دمحم تفع .,يواقرشلا - 7

 .ةرهاقلا :” ةعبطلا .يواقرشلا دمحم تفع فيلأت .ثيدحلا رصعلا

 .صسص 25” 1/5 .بابشلا ةتشكم

 : ىفطصم .ينيوجلا يواصلا - 7

 ةأشنم .ةيردنكسإلا . ىنيوجلا يواصلا ىفطصم فيلأت :نيسفتلا جهانم

 : لمحم . غابصلا -

 . ص 5:٠" .1ا/ +: . يمالسإلا بتكملا .توريب
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 :دمحم نب نمحرلا دبع 4

 .7 ةعبطلا .مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع ملقب .ريسفتلا ةمدقم

 .سص ١١ ء.ه 066 . يقرتلا ةعبطم .قشمد

 ٠ قداصلا دمحم .نوجرع :

 .ةرهاقلا .لوجرع قداصلا دمحم فيلأت .نارقلا ريشفتل جهنم وحن

 .نضاوذ 1/7 تيدخلا رتضفعلا :تاروشتن

 ١ نمحرلا دبع دلاخ .كعلا :

 عيزوت «.يبارافلا ةبتكم .قشمد .نيدباع رسيلا يبأ دمحم فارشاب

 .صص 745 .19474 ةمدقملا خيرات .بلحب ملسملا بابشلا ةبتكم

 :دمحأ ميظعلا دبع .يشابغلا - ١"

 .ةيرهزألا ةعماجلا ةبتكم .ةرهاقلا .«لوبلب طسابلا دبع .دياف باهولا

 .سىسص 1/7 .«. ١٠١5

 : ديمحلا دبع .,ىهارفلا "8
 .هرك مظعأ . يهارفلا ديمحلا دبع فيلأت . ليوأتلا لوصأ ىف ليمكتلا

 .سص 14 هيه ءاهبشتشكمو ةيديمحلا ةرئادلا

 :ديمحلا دبع .ىهارفلا ” 

 ةرئادلا ,.هرك مظعأ .يهارفلا ديمحلا دبع فيلأت . ماظنلا لئالد

 . ص ١١ هاه 4 ءاهبتكمو ةيديمحلا

 : ملاس دمحم .يباودق -

 . ص 07 9١2الا“ .ةعماج ةيتكم . ىلهد

 : مساق .يسيقلا - 7

 يملعلا عمجملا ةعبطم .دادغب .يسيقلا مساق فيلأت .ريسفتلا خيرات
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 ص 4 لقةكك . ىقارعلا

 : 1484 دلوتم .يداه .ءاطغلا فشاك - 0
 91١21ا/# .ءفجن .ءىداسلا نم نورسفملا هجاتحي اميف يداهلا

 . ص "51ا/

 : سايلا .يرتنالك

 مايي .نارهط 0 8 ,دودحمانو دودحم باتك .نارقلا ىلع فرعتلا

 . ص ال٠ غ١ «ئذازآ

 : يلع .يلوفزد يلامك 9

 .صسص6ه ١5 م10 ةمدقم خيرات «.ردذص .نارهط :نيعسفتلا خيرات

 ٠ - ىلع .يلوفزرد يلامك :

 ردص .نارهط نيسفتلا نوناق ١91/68  58٠١٠ص .

 :مالسلا دبع ديجملا دبع .بستحملا - ١
 مالسلا دبع ديجملا دبع فيلأت .ثيدحلا رصعلا ىف ريسفتلا تاهاجتا

 . ص 70 اذه 0 * .ركفلا راد .توريب بستحملا

 ١ كلام دمحم .ىولهدناك :

 ىك سا .نوتمظع يقيقح ىك ميرك نآرق .ريسفتلا لوصأ يف ريرحتلا

 .لحم نآرق . ىجارك . كلام 15 ,.  "1٠.صىسص

 :ديز ىفطصم - 57

 .ىبرعلا ركفلا راد .ةرهاقلا .ديز ىفطصم فيلأت .ريسفتلا ىف تاسارد

 . ص "7"

 : رداقلا دبع .ىبرغملا - 5

 ةبتكم «ةرهاقلا .يبرغملا رداقلا دبع فيلأت .ريسفتلا شماه ىلع

 .صىسص ٠6٠ , خيرات نودب .سادآلا
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 (؟٠98١) .ناملسم نانز تضهن .نارهط .نآرقلا ريسفت تامدقم 5

 . سص 6

 :دمحأ .ىلئاولا 7

 ةعبطم .فجنلا .يلئاولا دمحأ فيلأت .نآرقلل يملع ريسفت وحن

 .سص و15 84١"١. .بادأآلا

 .دمحأ لماك ىيحي فيلأت .ليوأت مأ ريسفت نآرقلا : مالسإلا ةلاسر

 ١917/5. .ىبلحلا ةسسؤم .ةرهاقلا

 فلا

 ةئآ ردسفت - ١"

 : فرشأ دمحم .ىلماع لبج -

 .نادنخ يتاعوبطم .ناهفصا .يسركلا ةيآ حرش .نيقتملا ةرغ

 . ص + يه 56

 : سابع .لمجلا 4

 ةعبطم «ةرهاقلا . لمجلا سابع فيلأت . ميظعلا نآرقلا تايآ نم ربلا ةيآ

 . ص ه7 هه 7٠١ا/١ نيشحلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل

 :اه ١171/8 .اارت وبأ ءىنيوزق ىديهش -

 .صسص :* . ١١ .نارهط .رول هر .نيسفت

 :يدهم .ىملاع ردص 5١

 . ص 8١ اه 146 .نارهط :نسركلا ةيأ ريسفت 5 ىسدقلا مالكلا

 :ها”٠5 ىفوت . ميظعلا ديع .ىليبدرا ىفودص - ١
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 :ه ١7١ ىفوت .ىداه .ىفحن ىنارهط  ه“*

 .صسصص ١67 ءه ١١9 .ىكنس .نارهط «ءرونلا ةيآ ريسفت

 :م١٠15 دلوتم , يقت دمحم , يفسلف - 4

 رشن تئيه .نارهط .ىفسلف ثحب  ةيوامس ةلاسر  ىسركلا ةيآ

 .صص 5:١5 .9١ا/7” .ىمالسإ فراعم

 :ه ١44 دلوتم . يدهم ,ىهاش دحسم 06

 .«نارهط .بكاوكلا ةنيزب ايندلا ءامسلا انيز انا ريسفت .بقاثلا باهشلا

 .صسص 5 يه 2060 .يرجح

 فلأ

 دمحلا ةروس رسسسفت “" 

 :1968 18484 .دازآ مالكلا وبأ 5

 ريسفت ىك دازآ انالوم .دازآ مالكلا وبأ زا .نآرقلل ةيساسألا تاروصتلا

 شاقن .روهال .فيطللا دبع ديس هبترم .ضحلماك ةحتاف هروس

 . ص 8 048 . ىمداكا

 :1910/4 1908 .مشاه وبأ هال

 ىلإ ةيلاجنبلا ةغللا نم ةمجرت .مشاه ىبأل .ةحتافلا ةروس ريسفت

 سشيدنوف كيمالسا ءاكد .نابعش ىفطصم دومحم لمحم ةيبرعلا

 . ص ٠١ .9١1ا17/5 .شيدالغنب

 :ه 1١1755- ١08 رقاب دمحم نب نيسح دمحم .ىناهفصا-

 يه ١1 .نارهط .ةرقبلا ةروس نم 7 ةيآ ىتح .ىناهفصألا ريسفت

 . ص 7535

 :ه 1٠١ دلوتم .هللا حور .ينيمخلا مامإلا - 49

 ةزرملا .نارهط . قلعلاو دمحلا ةروسل ريسفت . ناديملا ىف نارقلا عم
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  “6٠5رقفعج دمحم .تباث :

 .ت سالب «لوبناتسا .نيققحملا رارسأ فشك يف نيدماحلا تآرم

  "15.نسح دمحم ,يراصنألا رباج /١1/81 :م165 اه

 .ناهفصا .ةرقبلا ةروس لوأ ةيآو دمحلا ةروس .نسحلا ريسفتلا

 / 7 ٠ +  "611ص .

  "7دلوتم .رديح .يداوجلا ١9٠٠:

 يرو« سن ذاع هالك .ىةحتافلا نفنوف

  - 1:اضر دمحم ,ينابر

 .ت ان نود .نارهط .ىنابرلا دمحلا ١59 .ص

  - "4"وك دلوتم ,لمحيسم ,ىجلكتس ١ :

 سالب .نارهط .دمحلا ةروس ريسعت . ”33 .

  6ءرضخ نمحرلا دبع 189/8 1961:
 .كتلن ال س نود .دادغب . ةحتافلا ةروس ريسعفت

  - 11بلدمحم .هلبع 5""_١ _  |"”""# (2:ه

 ءرشنلاو عبطلل ريرحتلا راد .ةرهاقلا . هلبع دمحم ريسفت .باتكلا ةحتاف

 ص ؛ا/ يه .

 / - ”1مظاك دمحم .راصع :

 ينايتشأ نيدلا لالج حيحصنت . (دمحلا ةروس) ميركلا نارقلا ريسفت .

 يذمحم .نارهط . 317 2١3” 2ص .

  "64مظاك دمحم .راصع :

 .هباطخو ظعو ةسسؤم .نارهط .دمحلا ةروس ريسفت ”١ ”27

  1١1 +6ص .

  648دلوتم .دمحم .ىناكيابلك ىورغ ١757 :

 نحت ج17 ياريط ...نمحللا ةزونم وسكت

١:١ 



 :دحألا دبع .ىمساقلا

 .اكاد . يمساقلا دحألا دبعل . . .ةيبرعلاب رخآو ةيدرألاب حرش .فاشكلل

 .صص 2.١95٠ 8١ :ةمدقملا خيرات .ةيدادمإلا ةبتكملا

 ١- .ىضترم .ىرهطم ١759/8 ١750/8 :

 .ءاردص مق .ةرقبلاو كدمحلا ةروس .نآرقلا ىلع فرعتلا 2249

  6ص .

  0١اصر ديشر دمحم :

 ان نود .رصم . ةحتافلا ريسفت ١3 اه ١55 ص .

 : ميهاربإ دمحم .ىتوكلايس ريم ا"

 . ىتوكلايس ريم ميهاربإ دمحم فيلأت :نآرقلا مأ ريسفت يف نايبلا حضاو

 . ص همه94 ١91/7 .ةنسلا نامجرت ةرادإ .روهال

 : مالسلا دبع .ىزاين -
 ةنييآ ءروهال ١. تعاشا .ىزاين مالسلا دبع فيلأت .رارسألا فشاك

 . ص 40 . ا: بدا

 ةرقبلا ةروس ريسفت

 : نيدلا ردص «.ىزاريش ىهلا ميكح ١0

 . ص هه : .«ىدمحم .زاريش . ةرقبلا ةروس ريسفت

 : ميها ربإ .ىلماع -/5ْ

 . ص <ا/ب ءان نود ات نود .دهشم . ةرقبلا ةروس .نآرقلا ريسفت

 ١7517: دلوتم .دمحم .ىناكيابلك يورغ

 .ىص 27٠١ .ه ١٠١/5 ان نود .نارهط . ةرقبلا ةروس ريسعت

١ 



 نارمع لآ ةروس ريسفت

 ١97١: .دمحم .لابقإ

 .لابقإ دمحم خيش (رسفمو مجرتم) .نارمع لآ ةروس .نآرقلا حيضوت
 .ىص ”ال5 ,.1477 .هناخ باتك ىملع .روهال

 رعاشلا لابقإ دمحم مساب مسإلا اذه سبتلي ال نأ ىجري] :ةظحالم

 .[فورعملا فوسليفلاو

 : ىفطصم هعكشلا 4

 ةضهنلا راد .,توريب .هعكشلا ىفطصم فيلأت .نارمع لآ ةروس ريسفت

 .صص ”1١91/7. ١77 «.ةيبرعلا

 ءاسنلا ةروس ريسفت

 3٠١ ١: ا/ دلوتم دمحم دمحم .ىندملا ٠

 ىلعألا سلجملا «.ةرهاقلا .ءاسنلا ةروس همظنت امك يمالسإلا عمتجملا

 .صسصص ١957. ١98 «.ةيمالسإلا نوؤشلل

 .صص 747 .191/7“ .ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا .ةرهاقلا -

 : هللا دبع دمحم .ىرشمهلا ١

 .ةيردنكسإلا . يرشمهلا هللا دبع دمحم فيلأت . ةسارد .ءاسنلا ةروس

 .صسص ١75" 04 .ةفاقثلا رشن راد ةعبطم

 ماعنألا ةروس ريسفت

 :دمحم .ىهبلا 7

 ,1915 ء.ركفلا راد .ةرهاقلا .ىهبلا دمحم فيلأت . ماعنألا ةروس ريسفت
 .صص 575

 :ديس دمحم .ىواطنط م8

 ديصانق ةنطسم كرمال ميقواطنلل نيم يفصل .,ماعلالا ةزوص رست
 .صسص 191١ ١١7 ءريخ

١57 



 *دنسلا دمحأ .ىهوكلا

 . يواطنط ديس دمحمو يهوكلا كيلا دمحأل . ماعنألا ةروس ريسفت

 .صص 7094 191/7 .ةعابطلل ليجلا راد .ةرهاقلا

 فارعألا ةروس ريسفت

 :ليسلا دمحأ . ىهوكلا 65

 . يواطنط دمحمو يهوكلا ديلا دمحأل .فارعألا ةروس ريسفت

 .صص 54# .191/7 .ةعابطلل ليجلا راد .ةرهاقلا

 لافنألا ةروس ريسفت

 :ديز ىفطصم 5

 :نص +“ شو . ىبرعلا ركفلا راد .ةرهاقلا

 سنوي ةروس ريسفت

 : لمححم . ىهبلا - ىا/

 . ىهبلا دمحم فيلأت . ةيداملا ةهجاوم يف نارقلا : سدوي ةروس ريسفت

 .صص م٠6 2١91/5 .ةهو ةيتكم .ةرهاقلا

500 

 :1 0 - 1774 .ىقت دمحم .ىقارشا
 . ص ”١” اه 361/ .نايليعامسا .مق . فسوي ةروس ريسفت

 :دمحم نسح .هدوجاب 869

 اب دمحم نسح فيلأت . مالسلا هيلع فسوي ةروس يف ةيعوضوملا ةدحولا

 . ص هوه٠١ ١ ا/: .ةثيدحلا بتكلا راد نم بلطي .ةرهاقلا . هدوح

  4٠رديح ىلع .ىشوج :

 رديح ىلع فينصت .فباوج ال ةياكح ينعي . ةموظنملا فسوي ةروس

١ 



 ١- نيسحلا دبع .يرئاح :

 مامتهاو دهجيب . يرئاح نيسحلا دبع فيلأت . بحلاو ناميإلا عارص

 سس "ا: ات نود .ان نود .نارهت .ىرئاح ىدحوا دمحم .

 :ه 18 دلوتم .لضفلا وبأ ,يديعس -
 ١56 ءان نود ءنارهط .فسوي ةروس ريسفت وأ ةمصعلاو بحلا

 .سص ١17

 : هللا تمعن .يدابآ فجن يحلاص - 47

 فجن ىحلاص .فسوي ةروس ريسفت وأ ةيناسنإلا لامج نم عاعش

 .(ص “845 ١5٠. نارقلا

 :ه 1751١ ١5" .رقاب دمحم نب نسح دمحم .هاشيلع ىفص -14

 .صسص ”١17 .ه 1 2. يرجح .نارهط . فسوي ةروس ريسفت

 :ه 1١7861١-١15 ء.رقاب دمحم نب نسح دمحم .هاشيلع ىفص -65

 .نارهط .هاشيلعافو ئناليك يولوم يداه نم حيحصتلاو ةمدقملاو

 .صص ملال + 7م ١*5*١7. .لابقإ

 :1975 1851 .هللا دبع .يملعلا 7

 عئابط ناو «نيينويهصلا عئابط نايب هيفو .(ع) فسوي ةروس ريسفت رمتؤم
 .نيطسلف يلاهأ ةربعو دوهيلا لاح فشكو .ءانبألا يف ةثوروم ءابإلا

 راطيبلا ةجهب دمحم هل مدق .يقشمدلا ىزعلا يملعلا هللا دبع ملقب

 .جا اه ١١8١ قشمد . يقشمدلا

 : نيدلا نيعم .ىوره ىهارف - 41

 . ص م١٠66 . 51/ .نارهط ةعماج .نارهط

١6 



 : ١ 58* دلوتم رقاب دمحم ,ياهرمك 46

 2 ان نود .نارهط .اهسوي ةروس ريسفت يف نارقلا فافع

 . ص 6

 : ناميلس دمحم «ىروي روصنم 44

 روصنم ناميلس دمحيم يضاقلا . فسوي ةروس ريسفت «لامكلاو لامجلا

 .ىص 55١ «« 5 .ةينامحرلا ةيتكملا .روهال .ىروي

 ٠ .دمحميلع .ىونكل ريصن ىوقن ٠*1١7١7اه:

 يرجح ,يدابا ميظع .اهسوي ةروس ريسفت .صصقلا نسحأ «

  6.ه

 دعرلا ةروس ريسفت

 ٠١ رفعج .2ىزيريت ىناحبس :

. 
 ىمالسإلا غيلبتلا راد مق . قلخلا :راوتسأو نآرقلا : دعرلا ةروس

١ 58 

 ١1 16+ ص .

 ميهاربإ ةروس ريسفت

 : دمحم .ىهبلا_ ١١

 . ىهبلا دمحم فيلأت .ةيداملا ةهجاوم يف نآرقلا : ميهاربإ ةروس ريسفت
 . ص 07” 2١91/56 .ةبهو ةبتكم .ةرهاقلا

 رجحلا ةروس ريسفت

 : لمحم عىهبلا ا

 . ىهبلا دمحم فيلأت . ةيداملا ةهجاوم يف نارقلا : ححلا 0 4

 . ص 5” .9١2ال5 .ةبهو ةيتكم .ةرهاقلا



 لحنلا ةروس ريسفت
 : كدمحعم .ىهبلا 65

 .ركفلا راد «توريب ..ىهملا امحم فيلأت | :لا ةرزويس . 7

 .صسص /١٠١1 .6١ا/:

 ءارسإلا ةروس ريسفت

 :دمحم .ىهبلا 65
 . ىهبلا دمحم فيلأت . ةيداملا ةهجاوم يف نارقلا : ءارسإلا ةرونن 5 ب

 .صسص م١8 . 1/5 .ةبهو ةبتكم ,ةرهاقلا

 : دومحم هللا دبع .ةتاحش -7
 عباطم .ةرهاقلا . ةتاحش دومحم هللا دبع فيلأت .ءارسإلا ةروس : ب

 . ص ١5١4 .ا١ 1/7 .روكذم

 . ص ”"ى8ا/ .1ه .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ةرهاقلا 0

 ٠١ نسحأ رظنم .ىناليك :

 دانا دج يقال علا راك دييدقعل ا كوكل وبيت
 .نضص 52751 . ىعامتجالا كولسلاو نارقلا (ايدنا)

 ١ ىلع نسحلا وبأ .ىودنلا :

 وبأ فيلأت . فهكلا ةروس ىف تاالمأت .ةيداملاو ناميإلا نيب عارصلا

 ١١5 .صسص

 : مساقلا وبأ .رساي يبازريم -4

 ةكرش .نارهط . فهكلا ةروس ريسفتو ةمجرت يف صصقلا بئاجع

 . ص 88 . ١ ١33701 ىسودرف

١5 / 



 ميرم ةروس ريسفت

 : مظاك .عقرا-٠١

 .صسصص ١٠١1 ., 65 .ان نود .نارهط .ميرم ةروس ريسفت

 :ه 17١6 دلوتم ءدمحأ ,2ىفجن ىدنه يوسوم ١

 .صسص "4 ات نود .فجنلا . ءايبنألا ةروس ريسفت

 : دمحم ينيسح .هحرف وبأ -5

 دصاق ةعبطم .ةرهاقلا .هحرف وبأ دمحم ينيسحلل .جحلا ةروس ريسفت

 . ا .ريحخ

 نونمؤملا ةروس ريسفت

 : لمحم .ىهبلا ١١

 دمحم فيلأت .ةيداملا ةهجاوم يف نآرقلا :نونمؤملا ةروس ريسفت

 .صص ه4 ١91/5. :ةبهو ةبتكم .ةرهاقلا .ىهبلا

 رونلا ةروس ريسفت

 :. دومحم رهام لمَ .ىرقبلا 164

 .ةيردنكسا . ىرقبلا دومحم رهام دمحأ فيلأت .رونلا ةروس ىف تارظن

 . صال .« + .ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم

 : ىلع دمحم .ىرافغ حلاص -65

 . ص57 .10 .ناهرب .نارهط .رونلا ةروس ريسفت «ةايحلا عاعش

 : ١14٠ ىفوت .ميظعلا دبع .ىليبدرا ىقودص -57

١8 



 /١١ دماح فسوي .ملاعلا :

 ,موطرخلا .ملاعلا دماح فسوي فيلأت . عمتجملا ميظنتو رونلا ةروس

 .ةينادوسلا رادلا ١954. ١57 .ص

 ١ دلوتم .ليلخ .ىاورمك 736 ١:

 .ات نود .لابقإ .نارهط .رونلا ةروس ريسفت 7٠١7اص.

 :ف .كلام ١8

 يها787١” ان نود .نارهط .رونلا ةروس ريسفت .ةداعسلا زيك

 .ص 48

  1١ىدهم .نكمم :

 .تثعب تارابتتنا . ةسسؤم .نارهط . صصقلا ةروس نم رافع

 . ص/ما/ 2١ 7هال/

 مورلا ةروس ريسفت

 :ىلع .ىتعيرش 1١

 2١55 ءان نود «نارهط .لوؤسملا فقثملل لمأ ةلاسر مورلا ةروس

 . صدا/

 نامقل ةروس ريسفت

 : ١7817 دلوتم .رقاب دمحم .ىادهرمك <١

 . ١7777 ءان نود .نارهط .نامقل ةروس ريسفت ىف نآرقلا ةمكح عبنم

 :دومحم دمحم .,.ىزاحح “١7

 يزاجح دومحم لييحعمل . حضاولا 2 خلا .«بازحألا راو درت .

 .ص(:9 .951١ا/ ءاتركاج . فوؤرلا نومأم دمحأو

١ 4 



 :ديز ىفطصم - +

 راد .ةرهاقلا .ديز ىفطصم فيلأت .ريسفتو ضرع .بازحألا ةروس
 .ص 05 ١959. «.يبرعلا ركفلا

 ١94٠7: دلوتم .ىلعألا وبأ .ىدودوم 60

 .ىدودوم ىلعألا وبأ ديس فيلأت .بازحألا ةروس .نآرقلا ميهفت

 نسا ناتو شكلو كنالصا :روهأل

 سي ةروس ريسفت

 :دمحم نسح .هدوج أب ١7

 . هدوج أب دمحم نسح فيلأت .نارقلا بلق : سي ةروس يف تالمأت

 ص 0١١/8 .91١ا/5 .ماصتعالا راد :ةرهاقلا

 /١١- لمحم .ىليبدرا ىلئاسم :

 .ص 049 +ر .١#”ها/ ءان دود

 : لمححم .ىهبلا

 .ركفلا راد .«.ثكتوريب . ىهبلا دمحم تلات «تافاصلا ةهروس ريسفت

 . سو ا/ ,. مالا

 : ىلع .,ىنيكشم 649

 يسردمب طبترملا ىمالسإلا رشنلا بتكم .نارهط :داص ةروس ريسفت
 .ص 1748/8 تالب .مق  ةيملعلا ةزوحلا

 (ص) دمحم ةروس ريسفت

 ١١ لضفلا وبا .روي مارهب :

 ىمالسا تاراشتنا .نارهط .(ص)ر دمحم ةروس خويشفتلا . 74 ١ .

١ 



 حتفلا ةروس رسمك 5

 :ها4.0 1١١57 .ددميلع نب هللا بيبح .ىناشاك ىجواس فيرش ١١

 .ها735١1 .2يرجح .نارهط . حتفلا ةروس ريسفت

 تارححلا ةروس ريسفت

 : نمحرلا دبع .ٍءانبلا

 . ٍءانبلا نمحرلا دبع ملقب .تارجحلا ةروس ريسفت .نآرقلا يناعم نم

 . صم غ5 14 ءرشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا .ةرهاقلا

 :دومحم دمحم .فاوصلا ١

 تو ريب . فاوصلا دومحم دمحم فيلأت . تارجحلا ةروس يف تارظن

 .صسصا911١ 1 ةلاسرلا ةسسؤم

 .1940 - 188١ .ىفطصم دمحم .ىغارملا 84
 ةثالث سورد ىف ىغارملا ىفطصم دمحم هاقلا . تارجحلا ةروس ريسهفت

 .: نصا 5 ان نود .ةرهاقلا .ها10/ ةنس ناضمر رهش 2

 :م١1 اها .نيسحلا دبع .يزاريش بيغتسد ١

 .سص 05 ات نود . قيتعلا دجسملا ةتكم .زاريش

 رمقلا ةروس ريسفت

 :م١1 اها .نيسحلا دبع .ىزاريش بيغتسد ١١7

 .١"ه85 .قيتعلا

 نسمح ظ رلا ةروس ريسفت

 : ميركلا دبع «بيطخلا 1
 .ةرهاقلا .بيطخلا ميركلا دبع فيلأت ,نمحرلا ةروس ىف تارظن

١6١ 



 .صص 141/١. ١١ .مويلا رابخأ ةسسؤم

 ةعقاولا ةروس ريسفت

 : دمحأ ,ىنايتشآ -

 .صص“١7 ها . ةيمالسا .نارهط .ةعقاولا ةروس ريسفت

 ديدحلا ةروس ريسفت

 :م1981 ه1” .«نيسحلا دبع ,ءبيغتسد 9

 .ءات نود 2هيّقف .نارهط .ديدحلا ةروس ريسفت .نارقلا نم فراعم

 .صة ا

 .دقحعلا ةروكم: رسفت

 : سابع «شخبحرف -
 2109 .ىمالسا ككتهرف رشن رتفد ,نارهط .رشحلا ةروس يف ةرظن

 .ص 5

 فصلا ةروس ريسفت

 : ىقت ءاتكب ١١-

 .صسا1١١ .ها85١١ .2شورس «زيربت . فصلا ةروس ريسفت

 نجلا ةروس ريسفت

 : دمحم . ىهبلا

 ١1/١ .ركفلا راد . توريب . ىهبلا دمحم فيلأت . نجلا ةروس ريسفت

 . سؤ ا/

 لمزملا ةروس ريسفت

 : نيدلا لامج ء.دايع “١

 .دايع نيدلا لامج فيلأت .لمزملا ةروس .نآرقلا ريسفت يف ثوحب

 .صا11ا1 غ6 .ةرهاقلا



 دلما ”ةووس نيسفت

 : نيدلا لامج .دايع -

 .دايع نيدلا لامج فيلأت .رثدملا ةروس .نآرقلا ريسفت يف ثوحب

 .صاا/5 /1١451. .ةعابطلل يمامحلا راد .ةرهاقلا

 رهدلا ةروس ريسفت

 : يلع .ىميرك -65
 :ةيظردلا نبق .قلانشالا ةروس رعيدصت» ىنازقلا فا ناسنالا 'ىلج
 .ص اال[ 27

 ريوكتلا ةروس ريسفت

 : نيدلا لامح .دايع ١5

 راد «ةرهاقلا .دايع نيدلا لامج فيلأت .ريوكتلا ةروس .نآرقلا ريسفت

 .سصأوا « 648 وعلا ركفلا

 قلخلا ةروس, رمت
 :هآ5 .دلوتم .ىنيمخ مامإ ١17

 مامإلا لاوقأ  قلعلاو دمحلا يتروس ريسفت  ناديملا يف نآرقلا عم

 .صا٠ ١ 248 ىزربلا .نارهط . ىنيمخلا

 : نيدلا لامج 6م .دايع ١8

 .دايع نيدلا لامج .م فيلأت .قلعلا ةروس .نآرقلا ريسفت يف ثوحب

 .سصااال « 5 .ةعابطلل ىمامحلا راد .ةرهاقلا

 رصعلا ةروس ريسفت

 :اقأ دمحم 2, ىحتوتوت ىزيربت 4

 أن دود ات لود .رصعلا ةروس ريسهفت

 : نيدلا ردص «.ىزاريش ىتالحم

 . ص ةها/ +دكل . 33*م .«تفرعم .زاريش .رصعلا ةروس ريسفت
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 نوعاملا ةروس ريسفت

 :اقأ دمحم « ىحن وتوت 2.ىزيربت ١

 .صا51١٠ .ءهااالا ءان نود ءزيربت . نوعاملا ةروس ريسفت

 : 5٠" ىفوتم . ميظعلا ديع .ىليبدرا ىقودص 27

 يبه أن كود . زيربت . نوعاملا ةروس ريسفت - قدصلاو ناميإلا

 . ص

 رثوكلا ةروس ريسفت

 :ففرشأ دمحم .ىولايس ١

 .ىولايس فرشأ دمحم فيلأت .(ص) تاداسلا ديسل .تاريخلا رثوك

 .ص:1١1 .:61/ه .هيرداق ةبتكم .روهال

 :ها0٠85 1١757 .ددميلع نب هللا بيبح .ىناشاك ىجواس فيرش -

 .صدا .ء.ها7١١ا/ .يرجح .نارهط .رثوكلا ةروس ريسفت رردلا ةرد

 : رفعج دمحم .ىزاريش -65

 . صا7ه» 22ه

 :9١ها/-898١ .رضخ نمحرلا دبع -37

 1567 ان نوع هدادكي . نضالخألا ةروس.ريسفت

 :ها"""# 2 ا١"”"5 تلدمحم .هدبع 2

 راد .توريب .هدذبع لمحم خيشلا مامإلا داتسألا .رصعلا ةروس ريسفت

 .ص:4/ ١9557. .ديدجلا باتكلا

 189٠: دلوتم .يرابلا دبع .ىودن -

 ةرادإ . ىجارك . ىوذدت يرابلا دبعل .حالصإلاو حالصلا ماظن نارقلا

 .صالالا/ ,.1557 .ىملعلا سلجملا
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 قلفلا ةروس ريسفت

 :9١ها/-1898 .رضخ نمحرلا دبع -48

 .96١ه7 ءان نود .دادغب .قلع ةروس ريسفت

 ع

 فلا

 ءرجلا ريدسفت - ؟

 عمس دق ءزج "7 ءزجلا ريسفت

 :ميهاربإ ءزوزع 1١

 حاتفلا دبع (و) يبلش دعس (و) زوزع ميهاربإ .هريسفتو عمس دق ءزج
 .ص/14 2.١951 ءرصم ةبتكم «ةرهاقلا . يبلش ليعامسإ

 كرابت ءزج 59 ءزجلا ريسفت

 :ميهاربإ ءزوزع ١-

 يبلش دعس (و) زوزع ميهاربال .ميركلا نآرقلا نم هريسفتو كرابت ءزج
 ١958. .رصم ةبتكم ةرهاقلا .يبلش ليعامسإ حاتفلا دبع (و)

 .ص4ا١

 : ىبرغملا رداقلا دبع -5

 ةةرهاشلا + يرغنلا ودافلا ةيغ رسسقت" كرات هرج «ميركلا قارقلا
 .ص ١15 .9460١1١ا/ .بعشلا عباطم

 مع ءزج ١ ءزحلا ريسفت

 :رهاطلا دمحم .روشاع نبا ١77

 فيلأت .مع ءزجو ةحتافلا ةروس ريسفتو تامدقملا ءريونتلاو ريرحتلا

 : 1:55 :ةيقرتشلا «بكلاا ناد «سوت :ووكتاغ ني وهاطلا دنت

 . صا

 : نيسح دمحأ -4

 سلجملا .ةرهاقلا .نيسح دمحأل .مع ءزجو باتكلا ةحتاف ريسفت
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 .صا755 6191/7 .ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا

 :دمحأ هداز ىناجرت -6

 يعسب هداز ىناجرت كنها فيلأت .قلخلا بئاجعو مع ءزج ريسفت

 .صسصص7 ١75 0 .ديشروخ ةعبطم . زيربت . ىماصتعا نيسحمالغ

 : يقت دمحم .ينانيزم يتعيرش -71
 .راشتنا تكرش .نارهط .نارقلا نم نيثالثلا ءزجلا  ثيدحلا وييفتلا

 .سىسصنز55 .ءالا . 75

 ةمجرت .ناهذألا ىلإ نآرقلا بيرقت ريسفت ةمجرت وأ نآرقلا وحن قيرط

 .ه6484 0 مثيم .نارهط .نايراصنا اضر دمحم

 :م191084  ه79١ دومحم .يناقلاط -
 نم يناثلاو لوألا مسقلا ىلع لمتشي) : - 7 ج - نارقلا نم عاعش

 "ا ةرقفلا ةكرش . «نارهط : (قينالثلا ءزجلا

 : هللا دبع .بيطلا -8

 ءركفلا راد .توريب .بيطلا هللا دبع فيلأت .مع ءزج ريسفت

 .صسص 1:17 يه

 1١/8594 ١9١:5: لدمحم .هذبع ٠١

 ١ حيبص يلع دمحم ةعبطم .ةرهاقلا .هدبع دمحمل .مع ءزج ريسفت

 .ص 2.6 ا/

 : ميهاربإ .زوزع ١١/١

 يبلش دعس (و) زوزع ميهاربإل .ميركلا نآرقلا نم .هريسفتو مع ءزج
 ١977. .رصم ةبتكم .ةرهاقلا . يبلش ليعامسإ حاتفلا دبع (و)

 : جرف دومحم .هدقعلا_١

 ةعبطم «.ةرهاقلا .7 ةعبطلا .هدقعلا جرف دومحم فيلأت . مع ءزج ريسفت

 .صسصا6 ءللةكك . حيبص ىلع دمحم
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 ١7 دلوتم ءدمحم .ىناكيابلك ىورغ ١7517:
 ءان نود .نارهط .نآرقلا نم ريخألا ءزجلا ريسفت ١الا#اهي

  1.ص*"

 : هللا دبع كرابملا دمحم -3

 .هللا دبع كرابملا دمحم ملقب ءريسفتلا ةمدقم عم مع ءزج ريسفت

 . صال” .194577 .حيبص يلع دمحم ةعبطم ءرصم

 ع

 فلا

 روس عضب وأ نآرقلا لكل ريسفت  ه
 : شيوح الم رداقلا دبع .ىناعلا ىراغ لآ 0

 .لوزنلا بسح ىلع ؛ ىناعملا نايب ىمسملا ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .جاأ ”2.١557 2.١558 .قشمد

 : مسأف , يفجن يصضو رع يعماج نيدلا ىيحم لأ 7

 ىضترم حيحصتب .لوألا دلجملا .نآرقلا بيرغ حرش يف نايبلا

 .صا7١7 +158 ءها7ا/5 ان نود فجن . ىمكحلا

 :دمحأ .ىهللا تيآ ١7

 21771١ ءان نود .دزي .هللا وه لقو دمحلا ةروس ريسفت وأ ةنجلا قيرط

 .ص 5

 :فيطللا دبع دمحم .بيطخلا نبا

 .صسصا/1١ 48 .اهتبتكمو ةيرصملا .ةرهاقلا , اهقبس

 ١95٠. - 188١ا/ دمحم نب ديمحلا دبع ١ سيداب نبا 3704

 عمج . ريبخلا ميكحلا مالك نم ريكذتلا سلاجم يف سيداب نب ريسفت

 .نيفابت دمحم قفزت نر ةاضمر علام دمهم قلو: ةاذعإو يقرتو
 .صصال5"5 .ها١794١ ء.ركفلا راد .ةرهاقلا .ةحقنمو ةديزم .'"7 ةعبطلا

 ا/ ١



 : رهاطلا دمحم .روشاع نبا

 .ةرهاقلا .روشاع نب رهاطلا دمحم فيلأت .ريونتلاو ريرحتلا ريسفت

 .ج «, 214 . يبلحلا ىبابلا ىسيع

 ف 2١959 «ةيسنوتلا رادلا « سنوت -

 ١- رهاطلا دمحم .روشاع نبا :

 فيلأت .مع ءزجو ةحتافلا ةروس ريسفتو تامدقملا .ريونتلاو ريرحتلا

 ل كل .ةيقرشلا بتكلا راد .« سدوت .روشاع نب رمهاطلا دمحم

 ص7 .

 :19648 -188/ ءدازآ مالكلا وبأ 7

 دنه ةراتس . ىلهد .دازا مالكلا وبأ انالوم نم . فهكلا باحصأ

 .سصا55١ .« 5 .ويدكب

 ١4 .دازآ مالكلا وبأ 184848- 1908:

 ءويد كب دازرهش .ىلهد ١457. .صالا*

 ءسدا طاس .روهال ١959.٠٠ 2:ةص.

 :1968 -1884 .دازآ مالكلا وبأ 4

 مالكلا وبأ انالوم تاحيرصتو تاريرحت) .نارقلا نامجرت تايقاب

 +78 6855؟ باتكلا «ةعاتشا . ىلهد .رهم لوسر مالغ هبترم . (دازأ

 .صسصا٠٠

 :18848-1968 ءدازآ مالكلا وبأ 4

 ىئن .نيسح ركاذ زا ظفل شيب .دازآ مالكلا وبأ نم :نآرقلا نامجرت

 0 ,.1 . ىميداكا هيتهاس لد

 2 ةاامالل .بدا تعاشا ةسكم .روهال

 :184848-19068 .دازآ مالكلا وبأ

 نسح كيمَحأ ميدقت ىدازا مالكلا ا فيلأت :ةريترفلا يد نع كنولأسيو

 . ىرقابلا



 .صا5 ١1/5 هيوعشلا راد .ةرهاقلا

 .ها58 ١5١7 .ىقت دمحم ريم . ىفارشا -8١ا/

 .صص ١417 .ه151/ ءان نود .مق .ملقلاو نو ىلعألا ةروس ريسفت

 : فسوي دمحم .ىحالصا -

 .وي .رويمأر . ىحالصا عةرتسملا نارقلا تاميلعت - ميلاعتلا تاميلعت

 .جآ' ١955. «.تانسحلا ةبتكم 2. ىب

 : رابجلا دبع .ىمظعألا 8

 1 2ءكو5ال-955١1 أن نود .دادغب .نارقلا ريسفت زجوم

 : يقن يلع .ىراوزبس نيمأ -
 .صسصده5 ايه 65 ءان نود .نارهط . قحلا رهظم

 :م1901 دلوتم .يدهم .ناكرزاب 0

 .ص/٠

 :م1901 دلوتم .يدهم «ناكرزاب 7

 .يرفعج يدهم دمحم ديس مامتها هب .نارقلا يف رطملاو ءاوهلا

 .صا55 1١767. ءراشتنا تكرش .نارهط

 : ميهاربإ « ىدرجو رب 1١57

 6 فرعا ان نود .نارهط , عماجلا قيسفتلا

 : رهاط دمحم نيدلا دامع ,ىنارحبلا +

 : هجحلا دبع .ىغالب 5
 .ريسفتلاو رسفملا هرضحي ال نم وأ .ءريسكإلا غالبو ريسافتلا ةجح

 ١155-1١١41.- .مق ةعبطم .مق .ىغالب هجحلا دبع ديس فيلأت

 0 ا
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 :ها”ه7 1١7587 .داوج دمحم .ىغالب 5

 . ىفجنلا ىغالبلا داوج دمحم فيلأت .نآرقلا ريسفت ىف نمحرلا ءالآ

 .جآ' يها8١”7ه١ ءان نود .ءاديص

 .دلج ١ يف خال ه6 . ينادجولا ةبتكم مق . ” ةعبطلا

 ١9٠١05 ١954: .نسح .ءانبلا 17

 .«.توريب ِءانبلا نسح فيلأت .ةحتافلا ةروسو .ريسفتلا ىف ناتلاسر

 .ص/م١ .1/" .«ثيدحلا رصعلا تاروشنم

 :1944 1905 .نسح .انبلا 4
 توريب .ٍءانبلا نسح فيلأت .ةرقبلا ةروس دصاقمو نيقتملا تافص

 .سصا7" .«. 1 .«.ثيدحلا رصعلا تاروشنم

 ١9٠05 ١954: .نسح .ءانبلا 8

 . ِءانبلا نسحل .باتكلا ةحتاف ريسفت عم .نآرقلا ريسفت تامدقم

 .ص 6 ات ان نود .ةرهاقلا

  5٠.نسح .ءانبلا ١9٠05-١954:

 ةضلاقلا ةعيظملا «ةرهاشلا . ةحتتانلا ريدتو. ريسفتلا لا ةمدقم
  + , 0١.سص

 :(نمحرلا دبع ةشئاع) ىطاشلا تنب ٠0١"

 تنب» نمحرلا دبع ةشئاع فيلأت .ميركلا نآرقلل ينايبلا ريسفتلا

 .ص19ا/ ١9457. .فراعملا راد ءرصم «ىطاشلا

 : ىلع ديس ريم . ىتشهب ت7

 .ةيمالسإلا بتكلا راد .«نارهط :رهتلا تاطقتلمو رردلا تاينتقم

 .ج ا“ 0 م ضف

 : لمحم .ىهبلا دآ 7

 الك .ةبهو ةبتكم ,ةرهاقلا : نقنلا دمحم فيلأت .نارقلا 0 . وحن

 .سصا11



 : لمحسم . ىهبلا 2-15

 راد تو ريب . هيلا نوح تفلت . عمتجملا ريوطت يف ينارقلا جهنم

 . ص ا: .ركفلا

 فارشإب .ءاملعلا نم ةنجل فيلأت .ميركلا نآرقلل طيسولا ريسفتلا 6

 .ةبذهم .ةحقنم ."ةعبطلا .رهزألاب ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم

 3 "١1 .ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئيهلا .ةرهاقلا

 :ها١” دلوتم ىلدلمحم ,ىفقث "65

 .ٍباجح ىماهس تكرش .نارهط .نآرقلا ريسفت يف دلاخلا لهسلا

 .ج' يه

 :افولا وبأ 2« ىرست رما هللا ءانث /٠١١"

 .دحاو دلجم ف جا ١1/١ انتل ويسفتلا

 : معنملا دبع دمحم .لامحلا

 .ةرهاقلا .لامجلا معنملا دبع دمحمل .ديجملا نآرقلل ديرفلا ريسفتلا

 .جأ 2١91/7 .ديدجلا باتكلا راد

 :دومحم دمحم .يزاجح 748

 ةعبطم .ةرهاقلا .يزاجح دومحم دمحم فيلأت . حضاولا ريسفتلا

 .ج ا يف 00 ا كا «قئربكلا لالقتسالا

 ٠" دلوتم .يرصانلا يواربيوخلا رطم نسح ١9٠١:

 .ج ا «551/ ءان نود .فجنلا .نآرقلا ريسفت ىف ناسحلا ىلآللا

 ١ ميهاربإ نب دمحم .ينيسحلا :

 .ج ها” ةراضحلا ةعبطم , ماشلا سلبارط . ىنيسحلا ريسفت

  "0١١ىلع دمحم .ىئيسح :

 .يرجح «.نارهط .ريسفتلا بختنم ١755ه. ٠١5اص.
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 :يدهملا دمحم .يزاريشلا ينيسحلا -7*717

 . يزاريشلا ينيسحلا يدهملا دمحم ملقب .ناهذألا ىلإ نآرقلا بيرقت

 - ها 51/ ةتادالا ةعبطم . فجنلا

 : هحرف وبأ دمحم ينيسحلا 4

 .ص//8 .9١ا/١ .رهزألا ةعماج .ةرهاقلا .ريسفتلا ىف بلاطلا دارم

 : دمحم .ىنادمه ىنيسح -06

 ١. ج .ه ١78٠١ .ىفطل .نارهط .نآرقلا ريسفت يف ةعطاسلا راونألا

 . ص7

 :19378 دلوتم .هللا زيزع ريم ,.ىناقح 57

 ,ىجارك .ىناقح هللازيزع ريم فيلأتو فينصت .ىناقح لمكا لماك

 ه1 ا الا د

 :ىدشر دمحم .ىدامح "ع١

 عوج نيب عماجلا . ىفصملا» :ميركلا نآرقلا ريسفت يف زجوملا

 .ةرهاقلا .يدامح يدشر دمحم فيلأت «لوقعملا حيرصو روثأملا

 .ج ءاوالا . ىبلحلا ىبابلا ىسيع

 : دلمحأ ىفنح 6

 .دمحأ ىفنح فيلأت .نآرقلا ىف ةينوكلا تايآلل ىملعلا ريسفتلا

 .ج- ١5 .«فراعملا راد .رصم . ؟ ةعبطلا

 ١1759”57"١: دمحم «,هداز ىصلاخ 5748

 تايرشن .نارهط .ءامسلاو ضرألا بر تايآ ريسفت يف ءافشلاو ىدهلا

 .صو:: +057 065 ١١185 ؛.ىنئيد

 : هداز ىصلاخ مآ 1

 . ١7377 ءأن نود .نارهط .ريسفتلا

 : ميركلا دبع .بيطخلا 5١

 راد ؛ةرهاقلا .بيطخلا ميركلا دبع فيلات .نآرقلل ينآرقلا ريسفتلا
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 .ج 1 يف ج6 2لوال٠١  ١ة6كا/ . يبرعلا ركفلا

 : ديشر .ىلصوملا بيطخلا 777

 فيلأت .ليزنتلا تايآ يف ليق ام لوأ ىمسملا ميظعلا نآرقلا ريسفت

 ةعماح «بتكلا راد ةسسؤم .لصوملا . يلصوملا بيطخلا كلتش

 .ج ١97/5.  ١ا/١ .لصوملا

 : معنملا دبع دمحم . هجافخ 37

 .ةيمالسإلا ةركفلل اهعمجاو ريسافتلا ثدحأ . ميكحلا نآرقلا ريسفت

 . هحامح معنمل ا دبع دمحم فيلأت « هللا باتكل رضاحلا رصعلا مهفلو

 ج ١١ 419449 حاجنلا ةبتكم .فجنلا

 :ه111 دلوتم .مساقلا وبأ ,ىئوخ 0-18

 .  ةعبطلا .يئوخلا يوسوملا مساقلا وبأ هفلأ .نآرقلا ريسفت يف نايبلا

 .ج «175 .بادآلا ةعبطم فجنلا

 .ةالصلا لوح ثثحب بازحألا ةروس دمحم ةروس .نارقلا نم سورد 737060

 ؟ ل نود

 :دجاملا دبع ,.ىداب ايرد ”,51751

 .ج - 64 .ونهكل - يدجام ريسفت  نآرقلا ريسفت

 :ةزع لمحم (هزورد -"١1ا/

 ىبابلا ىسيع .ةرهاقلا .لوزنلا بسح ةبترم روسلا . ثيدحلا ريسفتلا

 .١؟5-١ج - ١748١ «يبلحلا

 :دمحم .قحلا ٍءاضر 554

 فرشا ةمجرت عم .قحلا ٍءاضر دمحم .نآرقلا ميهفت ىف نايبلا راونأ

 .ج -1951 «لزنم تعاشا .هكاهد . يوناهت ىلع

 .ها174١ ىفوت .نيسح نب ىقت مساقلا وبأ ,.ىروهال ىمق ىوضر -649

 .ها156 11١7 .«يرجح ءروهال .ليوأتلا عطاوسو ليزنتلا عماول
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 تادلجملاو رشع ثلاثلا دلجملا ةيادب ف فلؤملا ىفوت) .ج 5

 دلوتم) ىروهال ىمق ىوضر بارت وبا ديس اهلمكأ ةيقابلا رشع ةعبسلا
 ١ 64اه(.

 : يلع .نارهز 3

 .ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا «.ةرهاقلا .ميركلا نآرقلا ءادن

 .صادال .ا/"

 ١- رفعج ,ىزيربت ىناحبس :
 هاو رص ىداع قرتحت «نآرقلل ةلكفملا تازكلل :ةحصلا ريفا

 .تثمكح ءمق «لوأ دلج  2١7*58٠.صادال

  5١5لمحم قيفوت ( عبس :

 ةئيهلا ,ةرهاقلا .عبس دمحم قيفوت فيلأت .ينآرقلا جهنملا ةيعقاو

 .سصة111 . 17 .ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا

  337:رصان نب نمحرلا دبع .ىدعسلا

 نب نمحرلا دبع فيلأت .نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسفت

 .«6كغيشلا رصان

 .جم ىف جا هال ا: .اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا .ةرهاقلا

 :"- .رديح نب دمحمناطلس .هاش ىلعناطلس 1١76١-07!7ااه.

 ج' يها5١١ .2يرجح .نارهط .ةدابعلا تاماقم ىف ةداعسلا نايب

 ىىف ١ .هاه8 ىاكشناد ةعبطم .نارهط .ةيناثلا ةعبطلا .دلجم

 .ج

  -0مالسإلا نب هللا ديبع .يدنسلا :

 هللا يلو هاش مامإلا لوصأ ىلع .نآرقلا ريسفت يف نمحرلا ماهلإ

 . ص54 .ات نود .ةمكحلا تيب .يشتارك .هللا راج ىسوم هنم
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 :171/5 دلوتم ءدمحم .ىجلكنس -61

 .ص 185 1١5. ان نود .نارهط .صالخإلاو دمحلا ةروس ريسفت

 .صصالا ءها١5١ ءان نود .نارهط

 181١1-1848: .ناخ دمحأ ديس -"”/

 ىعاد رخف ىفت دمحم ديس ةمجرت .ناقرفلاو ىدهلا وهو نارقلا ريسفت

 .جا" 88*21 -7#17 .نارهط «ىناليك

 : نيسح . ىميظعلا كليك هاش "32

 .ج يه ١7178 لان نود .نارهط . ىرشع ىنثا ريسفت

 : دومحم هللا دبع . هتاحش 6264

 دومحم هللا دبع فيلأت .اهريسفتو ةراتخم تايآ .نآرقلا رون يف

 .صا81١ .17 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ةرهاقلا . ةتاحش

 : فسوي .راعش ٠"«”

 . صال .114 ءان نود ءزيربت ,ةلكشملا تايآلا ريسفت

 : فسوي .راعش 0061

 .صص ال١ .17777 ءزيربت .«نوقفانملا»و «ةعمجلا» يتروس ريسفت

 “١8645 "95 ١: .دومحم توت م 75 7

 .ص'"5١ ١9515. «.لالهلا راد .ةرهاقلا . ميركلا نارقلا ىلإ

 :دومحم .توتلش "37

 .ص ٠١955 1١ «ملقلا راد ,ةرهاقلا .5 ط .ميركلا نآرقلا ريسفت

 1١8917 ١95173: .دومحم .توتلش "14

 21524 . يبرعلا بتاكلا راد .ةرهاقلا . ؟ ةعبطلا ,نارقلا ىده نم

 .صسص77

 : راتخملا دمحم نب نيمألا دمحم , ىطيقنشلا 0
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 .ج 5 ١957. .يندملا ةعبطم .ةرهاقلا . يطيقنشلا ينكجلا راتخملا

 : فيض ىقوش -717

 .فراعملا راد .ةرهاقلا .ةساردو ضرع ء.راصق روسو نمحرلا رو

 .ص:0” والا

 ١797: دلوتم .ديجملا دبع .ىربون قداص -"417

 ميرك دمحم ريم ةمجرت .قئاقدلاو تايآلا تكن نع قئاقحلا فشك

 .جا" ١1778. .نارهط .يوسوم ىنيسح يولع

 ١97١-١954: .ليعامسإ .ءردصلا

 .ه 1787 ءان نود .فجنلا .ميركلا نارقلا ريسفت يف تارضاحم

 :ها٠6٠14١.6 ١1ه رقاب دمحم ءردص -48

 يدهم دمحم ةمجرت .نآرق هاكديدزا زاس خيراتو لوؤسم ناسنا

 .صا8٠ .١ه9 .نآرق داينب ءنارهط .دنودالوف

 :ها١٠٠1  7١هاث .رقاب دمحم ردص 5٠"

 .نارهط .يوسوم لامج ديس ةمجرت .نآرقلا يف ةيخيراتلا ننسلا

 ريسفتلا ىف تامدقم» وه امهلصأ نيباتكلا نيذه . .ص ١ا/4 «.هبزور

 رتتاع دمحم هنلا هييغلا علاق «قيورتقنآرقلل .يصرمترسلا
 2 .ردصلا
 :تمعن 2.ىقدص ١-

 .ماصتعالا راد ؛ةرهاقلا . ىقدص تمعن ملقب .نآرقلا نم عاعش

 .ص9١١ .:1/ه

 : ١914٠ ىفوت .ميظعلا دبع .يليبدرا ىقودص -5

 .ات ان نود ,نارهط . حايترالا حابص

 : ميظعلا دبع .يليبدرا ىقودص -7

 ان نود ءزيربت .(نامقلو توبكنعلا يتروس ريسفت) هيتمكحو هيتوبكنع
 . صالا/ « 065
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 :ها#"5١ 1١781١ رقاب دمحم نب نسح دمحم .هاشيلع ىفص -14

 . ىهللا ةمعن هاشيلع يفصب بقلملا نسح ازريم .يفص ريسفت
 . دلجم ١ يف ج” 0.5 , مايخ .نارهط

 :دومحم دمحم .فاوصلا -06

 .فاوصلا دومحم دمحم فيلأت .تلزنا روس ثالث ريخو نآرقلا ما

 .صا1١١1ا/ .191١/ا# .ةلاسرلا ةسسؤم .توريب

 :ما19094 -اها159 .دومحم . ىناقلاط -57

 .ج ١757 2١75٠ ١ «راشتنا ةكرش .نارهط .نارقلا نم عاعش

 :دومحم ,ىناقلاط ”-"1

 رسفمو نامزلا رذ وبأ نم تارضاحم تس - ةلادعلا ءارجال ةلاسرلا نييبت

  ةيادهلا دجسم يف يناقلاطلا دومحم ديسلا هللا ةيآ ميظعلا نآرقلا

 2١5٠ «ءراشتنا تكرشو ىناقلاط هللا تيآ ىكنهرف داينب .نارهط

 . ص15

 :دومحم «,ىناقلاط -

 دومحم ديسلا اهب ىلدأ ىتلا ثيداحألا صوصن .نآرقلا ىف سورد

 سات ناره .ةناديملا نق: ةارقلا مع ىريرتلتلا عمانتل قاملاطلا
 .صا/487 .ات نود

 1١1777١-58"١: .نيدلا ءايض .ىئابطابط -48

 ةعبطم «نارهط .ديحوتلا ءريوكتلا ءسي :روس ريسفت .فيرشلا نآرقلا
 .صصا78 +8 .١ا/ل5 سلجملا

 : نيدلا ءايض , يئابطابط 0

 .صاال +15 .5و ١ ج ١#”ال يرجح .نارهط .حضاولا ريسفتلا

 ١- .نيسح دمحم .يئابطابط 1١907-198١م:

 راد .مق .(نورخآو) يزاريش مراكم رصان ملقب .نازيملا ريسفت ةمجرت

 .ملعلا ١7 عم نواعتلاب ريسفتلا اذهل ةلماكلا ةمجرتلا) .ج
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 .(دلجم 4٠ ب تعبط دق يدمحم تاروشنم

 : نيسح دمحم «.ىئابطابط

 - ١10/5 «,ةيمالسإلا بتكلا راد «نارهط .نآرقلا ريسفت يف نازيملا
 .ج .ه ١

 .جا١ 218841 -188 .ىدنوخآ .نارهط -
 .ج ١1٠ .«توريب -

 :ها6ه/ 1١75/1 .يرهوج نب يواطنط 717

 عسئادب بئاجع ىلع لمتشملا .ميركلا نارقلا ريسفت يف رهاوجلا

 ىبابلا ىفطصم .ةرهاقلا . تارهابلا تايألا بئارغو تانوكملا

 يف رهاوجلا قحلم : 78 جروصم .11 يف ج 78 ءه١76١ .يبلحلا
 . ميركلا نآرقلا ريسفت

 ها1١-٠6١707 .ىبلحلا ىبابلا ىفطصم .ةرهاقلا ."” ةعبطلا

 : ميهاربإ ىلماع ت1

 حيضوتو نيرسفملل مجارتو لوزنلا بابسأو ةغللا لمشي يلماعلا ريسفت

 .ج 21١775 «.ناتساب

 : فسوي دودولا دبع 265

 .نخلا ىفطصم هعجار .فسوي دودولا دبع هذعأ . نينمؤملا ريسفت

 .ص 5/85 .9١ا/ه .ديشرلا راد .قشمد

 :ها"7 1١1555 دمحم (هدبع 75

 ديشر دمحم فيلأت ءرانملا ريسفت مساب رهتشملا ميكحلا نآرقلا ريسفت

 .دلجم ١١ .ها٠١٠8١  ١*ا/” «رانملا راد .ةرهاقلا .5 ةعبطلا .اضر

 . [اضر ديشر دمحمو هدبع دمحم خيشلل كرتشم فيلأت ريسفتلا اذه]

 : نسح .ىوامشعلا -1

 . يوامشعلا نسح فيلأت .هللا باتك يف ىلوألا ةلحار داز .نآرقلا عم
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 .ج - ١91/7 .حتفلا راد .قشمد

 :دمحأ مساق .يوجدلا يفيفع -

 يفيفع دمحأ مساق فيلأت .نآرقلا نم هريسفت رسيت امب ناهذألا ريونت

 دمحم ماما روبصلا دبع (و) ريغصلا ماما ناميلس (و) .ىوجدلا
 .ص 6١91/١ 1١57 .ةعابطلل رصنلا راد .ةرهاقلا

 :دعس دمحأ ,.داقعلا 68

 ."ط .دومحم ميلحلا دبع ميدقت .نآرقلا ريسفت يف ناوكألا ءايض

 .ص 118 191١. .نيدباع عباطم ,ةيردنكسإلا

 .ص ١94٠ .9١ا/7 .ةثيدحلا ةرهاقلا .ةرهاقلا

 : لمححم ىعافر ىلع 30

 يلع دمحم ةعبطمو ةبتكم .ةرهاقلا .نآرقلا ريسفت يف ناوضرلا رئاشب

 .ج أ 2١1/٠ « حيبص

 ١/ 7دمحم , ىناتيع :

 .يناتيع دمحم فيلأت . يلدجلا يداملا ركفلا ءوض ىلع نآرقلا

 .ةدوعلا راد .« توريب ١1/7 .,  48.ص

 : دمحأ ليمج دمحم ,يزاغ 7

 .يندملا عباطم .ةرهاقلا . ميركلا نارقلا مهروصي مك نوقفانملا

 .صسص'_٠٠ ال"

 :دمحأ ميظعلا دبع ,يشابغلا 707
 . يشابغلا دمحأ ميظعلا دبع فيلأت .نيرسفملا جهانمو ريسفتلا خيرات

 .صا١/85 ١91/١. .«نيدلا لوصأ ةيلك .رهزألا ةعماج .ةرهاقلا

 :ها١٠ دلوتم ,دمحم .ىناكيابلك ىورغ
 .«نارهط .رصنلا .ىلعألا .أبنلا .دمحلا .ديحوتلا :روس سمخ ريسفت

 . ص 06 تالي . ةيمالسإ
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 : دمحم ,ىناكيابلك ىورغ 700

 . ىلعألا ءأبنلا .دمحلا .ديحوتلا : ةالصلا 2 أرقت روس سمخ ريسفت

 .صسص/م6 هه . ىئايلكو رقنس ةينيد ةسسؤم .نارهط .رصنلا

 : دمحم . ىناكيايلك ىورغ "75

 .صصالما/ .17ها .نارهط .فارعألاو ماعنألاو ةدئاملا روس ريسفت

 :دمحم ,ىناكيايلك ىورغ 7

 .ج_-اه1/7١ «.ةيمالسإ .نارهط .نآرقلا رارسأ فشكو نافرعلا رون

 : ىلع .ىروفغ 5

 داينب «نارهط ارنا 555 نيعبرأ ىلع يوتحي - نآرقلا يف تاالمأت

 .ص4965 /١151. .راشتنا تكرش .ىمالسا نواعتو هافر

 .هواط .نيسح ادف هبترم .نارقلا نم ءايض ١941١: دلوتم ,.نيسح ادف -84

 .ص ١970. ١485 .نآرق ةبتكم

 : ١555 دلوتم .مساقلا وبأ .,تاضويف 0

 جا" - #١777 .ىدنوخآ .نارهط .ةالصلا ريسفت يف ةاجنلا جاهنم

 :ها87 1١78-2 .نيدلا لامج .ىمساقلا 0١

 نيدلا لامج دمحم فيلأت .ليوأتلا نساحم ىمسملا ىدتاقلا ريبسفت

 هثيداحأو هتايآ جّرخو همقرو هحيحصتو هعبط ىلع فقو .يمساقلا
 ,ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .ةرهاقلا .ىيقابلا دبع داؤف دمحم هيلع قلعو

 .جاال 2وا١ /١651 

 : ىبتجم .يناسارخ ينيوزق -7

 .ج 4 ءه ١١ه ١1/٠ ناقرفلا نايب

 ءهاا/٠ ءان نود .دهشم .نآرقلا ديحوت يف ناقرفلا نايب ١( ج

 .صسص*ا5171

 ىها٠١ال١ ءان نود .نارهط .نآرقلا ةوبن يف ناقرفلا نايب (؟ ج

 .ص "7



 .هااا/" ءان نود .نارهط .نآرقلا داعم يف ناقرفلا نايب (” ج

 .صا7؟

 .يردنكسا هللادسأ مامتها .نآرقلا نازيم يف ناقرفلا نايب (5 ج

 .صا51/ .هااله ءان نود .نارهط

 "5١951-١5553: ديس .بطق ت0

 .ةيبرعلا راد .«.ثتوريب .بطق ديس فيلأت .ىروشلا ةروس ريسفت

 .صسصا٠ ات نود

 1١99١7 ١955: ديس ءبطق -14

 .نارهط .مارآ دمحأ ةمجرت .(نآرقلا لالظ يف ةمجرت) نآرق هياس رد

 ج1 7111 .ىملع

 1١9907 ١955: ديس .بطق -06

 نمضتت ةعورشم ةديدج ةعبط .بطق ديس فيلأت .نآرقلا لالظ ىف

 ةعجارملا عم . ىلوألا ةرملل رشنتو فلؤملا اهكرت تاحيقنتو تافاضإ

 تروص يتلا .ةليصألا ةعبطلا يف ناك امل قيقدلا بيوصتلاو ةلماشلا

 .ريسفتلاو ةينآرقلا تايآلا ىف ءاطخأ نم .ةعورشملا ريغ تاعبطلا اهنع

 .9١ا1/5  9١ا/'* .قرشلا راد . توريب

 5١9٠9637--١955: ديس ءبطق 17

 .صص 7٠ ات ان نود .توريب .نارقلا ىف ةمايقلا دهاشم

 .سصا١75 1١ .فراعملا راد .ةرهاقلا

 :راصن ىفنح دمحأ . ىصوقلا -81/

 يفنح دمحأ ريسفت .نآرقلا يناعم يف نايبلا زجوم عم ميركلا نآرقلا

 .ج _لةوال» هنشنلاو ةعامطلل نادهو راد .ةرهاقلا

 : لمحأ .ىراديق -6

 يلع نب دمحأ فيلأت .(ع) نينمؤملا ريمأ يلعو نيبملا نآرقلا ريسفت
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 «نارهط . ىناجنز يسدقملاب فورعملا يراديق حلاص نب ربكأ نبا

 .صاالا" .7١هه ءان نود

 :ديسلا دمحأ .ىهوكلا 8
 ديس دمحم (و) ىهوكلا ديسلا دمحأل .ميركلا نآرقلل طيسولا ريسفتلا

 :خ ١1/١ .نيدلا لوصأ هيلك .رهزألا ةعماج .ةرهاقلا يواطنط

 : ىلعسابع .ىنيوزق ناويك
 .ج 1١٠١-١6" ءان نودب .نارهط .ناويك ريسفت

  "0١دمحأ ديشر .ىهوكنك :

 حرشو بيترت . ىهوكنك دمحأ ديشر :ملق هحشر . . .يديشر ريسفت

 راد ىندم .هتياك ىنلم .ةيدابع ةبتكم .روطهن .نامحرلا زيزع ةمجرتو
 ءرونجب .فيلأتلا ١9٠اه. ٠١54اص.

 : ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا 5

 نوؤشلل ىلعألا سلجعملا .ةرهاقلا . ميركلا نآرقلا ريسفت يف بحتنملا

 .ج ه١ .ةيمالسإلا

 . صو 2154 .ةرهاقلا 5

  5١477هاش رونأ دمحم :

 ةميتي ةمدقم عم .ىريمشك هاش * رونأ دمحم انالومل .نآرقلا تالكشم

 ةعبطلا .ىروبنلا فسوي دمحم .نآرقلا تالكشمل نايبلا  . 5١سلجم

 ا: . يملع «. ١١9 + .ص::8

 :ها"ه4 1١1787 .اضر ديشر دمحم 14

 نم سبتقم ريسفتلا ةمدقمب ءودبم .نآرقلا تالكشمو ةحتافلا ريسفت

 دمحم خيشلا مالسإلا ةجحو رصعلا ميكح .مامإلا ذاتسألا سورد

 ذاتسألا . . .تالاقم ثالث هيليو .اضر ديشر دمحم ملقب . .هدبع

 .ص ٠١5 .177 .رانملا ةعبطم ءرصم .5؟ ةعبطلا .مامإلا

 /ا١



 :هام"ه54 1١١877 .اضر ديشر دمحم 65

 .دمحم (.هذبع 9 رظنا «رانملا ريسفت

 :1891/ دلوتم .ىتفم .عيفش دمحم -7

 .فراعملا ةرادإ . ىجارك . عيش دمحم ىتفم فينصت .نارقلا فراعم

 .1979 «مولعلا راد ةبتكم

 :1889 1١8737 .ناخ نسح قيدص دمحم -1/

 دبع «ةرهاقلا .ناخ نسح قيدصل .نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف

 هاف 65-2١9517 .ظوفحم يلع ىبحملا

 :لامحلا معنملا دبع دمحم ح4

 .9١ا/١ .ديدجلا باتكلا راد .ةرهاقلا

 : نيسح لماك دمحم "68

 ةضهنلا ةبتكم «ةرهاقلا .نيسح لماك دمحم فيلأت .ميكحلا ركذلا

 .صا7١٠7” .ا/١ .ةيرصملا

 :ةزمح دمحم دومحم ٠"

 ورز ناولع نسح (و) هزمح دمحم دومحم فيلأت . ميركلا نارقلا ريسفت

 .جا" 1١94657٠-21957 .فراعملا راد ءرصم .قنارب دمحأ دمحم

 : نيسحلا نب يلع .نيدلا ىبحم ١"

 .نيدلا يبحم نيسحلا نب يلع فيلأت .زيزعلا نآرقلا ريسفت يف زيجولا

 جا 2١9467 ءان نود .دادغب رولا ىبحم قازرلا دبع قيقحتو ميدقت

 : ىلع دارم "١"

 حيحصت عم . يلع دارم فينصت .ريسيلا قوفب روهشملا ريسيلا ريسفتلا

 ءات نود .فيرش دمحمو فيطللا دبع .رواشي قحلا دبع يشاوحو

 كال
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 : ىفطصم دمحأ .ىغارملا ممم

 ,يبلحلا يبابلا ءرصم .ةحقنمو ةديزم .؟ ط .يغارملا ريسفت

 0 يف ج هك

 :5956١©ه - ١ . ىفطصم دمحم .ىغارملا 6

 : يهو ءميركلا نآرقلا نم روس سمخل عماج ريسفت .ناضمر ثيدح

 ىفطصم دمحمل .رصعلاو ديدحلاو تارجحلاو نامقلو ناقرفلا

 .صص ١91١. 7١5 .لالهلا راد .ةرهاقلا .ىغارملا

 ١8٠: دلوتم , ماستبا .رافصلا نوهرم 10

 نوهرم ماستبا فيلأت .ةمايقلا دهاشم يف ةئيبلاو ةينآرقلا ريباعتلا

 ١955. ءان نود .«.فجنلا .رافصلا

 : نسح .ىدو رهاش ىجزم ١5"

 : ىضترم .«ىورغ طبنتسم "0
 .صاله٠ ءها١8١ ءزيربت .نآرقلا ريسفت ىف نمحرلا بهاوم

 : هللا تيانع .ىدنه ىفرشم ت1

 .ها57١ .2ىرجح ء.دنه ..ريسفتلا 52 نييهلا غالب

 : هللا دسأ .ىوفطصم 21 ل

 .نارهط .ىوفطصم هللا دسأ «قيقحتو ريسفت .ديجملا نآرقلا ةمجرت

 .صسصا7١٠١٠ .ا7١ه6 .ان نود

 :م4!191-9١91١ .ىضترم .يرهطم 9٠"

 «تايداعلا .لازلزلا .ردقلا .«حارشنولا :روس .نارقلا نم سورد

 .ما1 .ىرهطم رشن .نارهط .رصعلا

 :داوج دمحم ,ةيلغم ١١"

 2.١578 14 .نييالملل ملعلا راد .«.توريب . فشاكلا وتيشفتلا

 . جا“

 ١و7



 :نورخآو ءرصان .يزاريش مراكم "5

 ةلئسألاو تاجاحلا ظحلي ديجملا نآرقلل ثيدح ريسفت .لثمألا ريسفتلا

 رصان فارشإب .رصعلا اذه يف ةراثملا ةلئسألاو ةيركفلا سرادملاو

 .ج - م1914 «ةيمالسإلا بتكلا راد ءنارهط .” ط .يزاريش مراكم

 : رقاب دمحم .ىحطبألا دحوملا ”

 رقاب دمحم هعضو .ميركلا نآرقلل يعوضوملا ريسفتلا ىلإ لخدملا
 .ج 1١9459 .بادآلا ةعبطم .فجنلا .يحطبألا دحوملا

 : نامثع دمحم .ىنغريملا "64

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا .ةرهاقلا .ريبكلا مالكل ريسفتلا جات
 .صده مل" .91١1ا/7 .ةيمالسإلا

 :م١196 ىفوتم .مشاه .يدابأ فجن "65

 فجن ىدامادريم ينيسح مشاه فيلأت .نآرقلا ريسفت يف نايبلا ةصالخ

 .ج م٠195 .ىدنوخأ .نارهط .ىدابآ

 ه/ا١
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 ربكألا مسالا نم ًءادتبا مجعملا فورح بسح ةيترم

(1) 
 لا (يبنلا) مدآ

 .755- ٠١ - 75١ (مالكلا وبأ) دازآ

 .١١ا/ ىسولألا

 5 ةهربأ

 ./5 سيلبإ
 .48 (كلام) سنأ نبا

 . 39 (ديمحلا دبع) سيداب نبا
 114 ناطيبلا نبأ
 ,.78-068 - ١ا/- 1١6-1١5 ةيميت نبا

 .15 (ديعس) ريبج نبأ
 .45 (دهاجم) ريبج نبا

 ١6. يزوجلا نبا

 ./8 نابح نبا

 . 4 مزح نبا

 .1/4- ١ا!/- 16 (دمحأ) لبنح نبا

 . 57 يدنوارلا نبا

 . 45 (ليمك) دايز نبا
 . ١١5 ىتاعاسلا نبا
0000 

 11: تاو ال ايمانا

 . 4 (هللا دبع) سابع نبا
 ١5 -/١7. (دمحم) باهولا دبع نبا

 ./8 ىسلدنألا ةيطع نبا

 - ١6-11-08 ةيزوجلا مّيقلا نبا
 "ا

 . 7 ىقشمدلا ريثك نبا

 ١١5. مثيهلا نبا

 . ١١5 (نيدلا ريثأ) يرهبألا

 . ١19 مامت وبأ

 .7/8 ىسلدنألا ناّيح وبأ

 .118- غم رذوبأ

 ١١5. ناحير وبأ

 ./8 دوعسلا وبأ

 .الا/ (بيكش) نالسرأ

 - ١ا/ - ١5 (نيدلا لامج) يدابآ دسألا

18١ 

 2 3 اع 2 ف ع

 511 اخ تاع اس كا ا

 هام اجلا ع ع زك

 . ١١



 . 1/4 (رينم نبا) يردنكسالا

 . 7١ (دمحأ نب دمحم) ىناردنكسالا

 . 17 (نسحلا وبأ ) يرعشألا

 . ١75 - ال8 (بغارلا) ىناهفصألا

 24١ ىملعألا

 .71- 65٠9-50-1١ (دمحأ) نيمأ

 . 5ا/ (رمع) ناغزوأ

 (ب)
 ./94 يراخبلا

 ..1/ (نيسح) انبلا
 .72 (داوج دمحم) ىغاللبلا

 .7 (ةجحلا دبع) ىغالبلا

 - غم - غ5- غ٠ -9/ (يدهم) ناكرزاب
 -1١٠-١18. م

 .85 نوجلاب

 1١. كرب
 1١. (ميركلا دبع) يدرجورب
 .,/8 (نيدلا ناهرب) ىعاقبلا

 ١". (يدمحأ دمحأ) ىددرت

 1٠١ -/١١1. - ال8 ىواضيبلا

 )عز
 ١١5 - 94 (يدهم دمحم ديس) يرفعجلا

 , 5-1194 1مخعاع

 ./4 يرهوجلا

 . ١6 ينيوجلا

 . 3١1 (زيزعلا دبع) شيواج
 . 5١ - هرم - ه7” ليئاربج

 )عز
 .7آ8- 55 2ع) نيسحلا

 5١. ظفاح

 7١. (اضر دمحم) يميكحلا

 )ع
 (ينيوزملا ىبتجم خيشلا) يناسارخلا

73751. 

 .4 (نيدلا ءاهب) يهاشمرخلا

 د1 ريوس زو عج 717 يبوحملا

111 
 . 48 يئوخلا

 1١. (دمحم) ينئماخ

 -9-١5- م (دمحأ ديسلا ليلخ) ناخ

 هما 81-0 كرود دع عةرع 8

 -064 هم وهال - و5-0 -+8*

-98-84-560-55-5- 

 48-1١١-٠١]١.,

 .7" (يداه) يهاشو رسخ

 .055-84- 78 (ميركلا دبع) بيطخلا

 لادلا

 . ملال نيوراد

 . ١6 دواد

 5١٠ - )1١. - 15 (هللا يلو هاش) يولهد

3( 
 04 - 88 - ال5 (نيسح دمحم) ىبهذلا

40 - 

 م85



 (ز
 ؟407/- 9٠ - ا/8- ه9 (رخفلا) يزارلا

111 

 -1١8-1١9-7 ١ال (ديشر دمحم) اضر

 اا #7 - ج0 54 - 50# 7ع

 111 ا ضر ا اح

8 
 - "١-١7 ا - 6 يرشخمنلا

 77 ١.

 (س)
 ٠١ -7١. (هللا ديبع) يدنسلا

 ./8 يطويسلا

 . ١١48 يماس

 . 10 - ١" (ميركلا دبع) شورس
 .178- -/1١17 176 (يبنلا) ناميلس

 .7375 (تعيرش نسح دمحم) يجلكنس ,

 (ش)
 ./9 يعفاشلا

 .75 (فسوي جاحلا) راعشلا

 .,/9 يناتسرهشلا

 - غ1 - ”ا/ - ”ه - 7١ (يلع) يتعيرش

 -مه8-5ه1-غ8- 88- غ5 ؟

 1١١ -١17١. ؟-ا//ل- 55-6

 - غ١ - 9-31 (يقت دمحم) يتعيرش

 112 2 ا اح را

1 

 . 737 - 74 (دومحف خيشلا) توتلش

 1١. (مراكم رصان) يزاريش

 (ص)
 - مال - #”ال (رقاب دمحم ديسلا) ردصلا

 .١٠؟- 4

 ١١5. - 9ا/ (الم) اردص

 1١5 -/!١١. نيهلأتملا ردص

 (ط)
 الاب - ”5- ”ه - 9 (دومحم) يناقلاطلا

 كل ل ل ل

 -ءم د )مال 5-0١)
 اام-1١١1-1١5-١5؟-١10
- 114. 

 717 - 7”: - 9 (نيسح دمحم) يئابطبطلا

 ؟11-1)-عغم-غال- عغ-غ١-
 ا اا

. ١١4 

 ا هو ع ىسرطلا 117

.178- 1 

 ا/8 (ريرج نب دمحم) يربطلا - 95.

 يحيرطلا 1١1.

 . ١١1 (نسح نب دمحم) يسوطلا

 ١١5. (نيدلا ريصن) يسوطلا

 - 86-856 - ه5 - 50 - 9 يواطنطلا

 * 10 ست حنا ص نجا ع نان سا

 اا 1

 . ١15 (حاتفلا دبع فيفع) ةرابط

 (ع)
 ./8 (رجح نبأ) ينالقسعلا

 7م١7



 ./5 يربكعلا

 .77 (يويدخلا) سابع

 . 17 (تاحرف) سابع
 .الا/ (داؤف دمحم) ىقابلا دبع

 . 19 رابجلا دبع

 . 77 - ؟ا/ (لامج) رصانلا دبع

 -1ا/-9١1-16-5- 8 (دمحم) هدبع

 -١9-55-50-55-59-

 دموع لكنا وس 1 كروم

 2-1 ريح ان 2

 - م6 - ا -ا/لم- ال" -ا/5 - ا/١

 ا ا اا يا كك صاع

155-503 86- 

 .15- 97 (ع) يلع

 7 (ريمأ) يلع

 .11-50 - 58 - ١” (ديمح) تيانع

 .6ا/ (ع) ىسيع

 ع
 ١١ - 8١. يلازغلا

 . ١١9 وليلاغ

 (ف)
 ./4 ءارفلا

 . 71 قوراف

 (ف)
 - الا/ - 55- 9 (نيدلا لامج) يمساقلا

 .ق75 -م5-ما-م١٠ - او - ا

 يبطرقلا ٠77

 .71 (ناويك يلع سابع) ينيوزف

 . 317 (ديس) بطق

 )كر
 ىناشاكلا 8١.

 . 111 ينيلكلا
 ٠١١١. (يعادلا ىقت دمحم) يناليكلا

 4١. (داوج دمحم) ينامرك

 1١. (ىحلاص اضر دمحم) ىنامرك

 ٠ .01/ رهيزدلك

 . 77 شوروك

 )ل
 ١١ - 1١-١7 (لابقإ دمحم) يروهاللا

 لود هول جمس و

 )م١
 5١. ىبنتملا

 77 (مالسلا دبع ديجملا دبع) نتييكحلا

 .5١11؟- الم زو - "5-188 -
 . 76 (ىفطصُم ذمحم) يغارملا
 .178- ١١1 ىضترملا
 . 7١1 (رداقلا دبع) يبرغملا

 .48 مصتعملا

 .١7؟ يرودوملا

 .١١ا/ يولوملا

 . 177 (يرناه) هنيترام
 1١. يدمحم

 ."1 (ميلحلا دبع عينم) دومحم

 .,9 ملسم

 م١7-1-78- /١١ ( ىضترم) يرهطم

 31 52006 >> و 4- ن6 2 ير

1/1: 



 (ه) ع غم - غال - غ5- غم - عع -
 -١18. ا وح يبقوا 2

 قويسوملا زق دمحتم) ىاذطفلا .110 - 88- م1 - هال (ع) ىسوم 11

 (ن)
 (و) 1ك قئاتلا

 يروباشينلا  .117/- 1١7يدقاولا 9,.
 (ديرف دمحم) ىدجو .ها/ل (ميلحلا دبع) راجنلا 78 .

 نويلبان ١17 -5.

 (يلبش) ينامعن ٠١ . (ي)
 (حابصم يقت دمحم) يدزيلا . 9 (قداص دمحم) راكن 1١.

 نتوين ١١9. .75-(ع) فسوي

 ه١8





 نكامألا سرهن
 مجعملا فورح بسح بّترم

 )جز (1)
 ,.78- ؟9/- ه0 - 1١8-759 رئازجلا | -1١9-5-178-170-78- م رهزألا

 78 ا ا

 1 . ١ ندرألا

 3 ١١85. سلدنألا

 ع .98 ايسينودنأ

 وك 1١١ -1١85-48. ابوروأ

 (د) تاما ابدع 1 ؟ د ا/اعنو ناريإ

 51 كرا تا رخال ش
 . 94 ىلهد

 5 ت11 لاب أيدصا 8 رعت أب كاجو

 (س) . 4 '

 .98- 580 - ”١7 - مايروس (ب)

 (شر
 . ه7 لاغنبلا

 .الا/ - 60 - ١1 ماشلا
 81-111 توريب

 (ط) (تز

 و١4 - عم” - ع. ”جب- ١7 نإ 0

 دو ار كاوا نتلوت

 /ما/ ١



 )ل (ع)
 . 56 - 17 نانبل .48- 56 - "9 - 1 قارعلا
 ش -2601١-075. 19 ةركيلع

 (م) ١79. ةيرومع

 اح 54 ترغملا (ف)

 . 506-117 شكارم .560 - ١ نيطسلف
 - مال - مو - 1١11-1714-78 - مرصم

 -وم-و0- مه دلل - 6-5 (ف)
 00 ./85 - م86 - ا/١ ةرهاقلا

 5٠ -1١. مف

 5١٠١. دابا تانق
 (ه) ] '

 ج7 -مه6-18م)-غ94- ١-80 دنهلا )ك١
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 تاهوضومل اسر

 عجارملا ةملك

 ةمدقم

 ةيحالصإلا تاكرحلا يف نآرقلا ىلإ ةدوعلا :لوألا لصفلا

 نيحلصملا رود

 يدنهلا ناخ دمحأ ديسلا

 يدودوملا

 هتذمالتو يريسفتلا هذبع دمحم خيشلا جهنم

 كم و فتماواب د مودم راو ا وسا لااأ هم جنو وتم متت وفاق بل قوش بدم ل عن 7 تاي ل يمساقلا نيدلا لامج

 انبلا نسح

 ليك



 بطق ديس
 يدجو ديرف دمحم

 توتلش دومحم

 بيطخلا ميركلا دبع

 سيداب نبا
 ناريإ يف نارقلا ىلإ ةدوعلا

 ةيناريالا ريسافتلا
 يناقلاطلا هللا ةيآ

 يتعيرش يقت دمحم
 ناكرزاب سدنهملا

 يتعيرش يلع روتكدلا

 يرهطم ديهشلا
 ل ا و ا و عساوا هش ريع ةينارقلا هتافلؤم ضعب

 ب و ه4 سس و هوعس اساسا يقاوم ود سال ب عج دونت ردصلا ديهشلا

 يئابطابطلا ةمالعلا

 هجهنمو هتايح : ىناثلا لصفلا

 ناخ دمحأ ديسلا راكفأو دئاقع نم جذامن
 ناخ دمحأ ديسلا ريسفت

 ناخ دمحأ ديسلا ريسفتو يدابآ دسألا نيدلا لامج ديسلا

 500 رانملا ريسفت :ثلاثلا لصفلا
 هلئاقعو هدبع ءارا نع ةذبن

 0000 هدبعل يقيقحتلا ريسفتلاو نآرقلا ةفرعم

 ل ا ستات جهنملاو ةقيرطلا . . هدبع ريسفت

 ها اب طش فروا ورمل ب ل ل ون وسان اا نطمح هريسفتو يمساقلل يملعلا عقوملا

 هتقيرطو هجهنم
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 ةرقبلا ةروس نم ةعساتلا ةروسلا ريسفت

 يواطنطلا ريسفت : سماخلا لصفلا

 نآرقلا نم عاعش : عباسلا لصفلا

 0000010 ديدجلا ريسفتلا : نماثلا لصفلا

 سراهفلا
 ةثيدحلا ريسافتلاو ريسفتلا بتك ليلد

 ليلحتو خيرات لمشت يتلاو ريسفتلاب ةطبترملا بتكلا ١ فلأ
 ةيدروألاو ةيبرعلاو ةيسرافلا تاغللاب ريسفتو

 ةيآ ريسفت 7  فلأ

 دمحلا ةروس ريسفت ”   فلأ

 عمس دق ءزج 78 ءزجلا ريسفت  ءزجلا ريسفت - :  فلأ

 روس عضب وأ نآرقلا لكل ريسفت  ه  فلأ

 ةيبوروألا تاغللاب ريسفتلاب ةطبترملا بتكلا - ١ - ب
 52ش ةيبوروألا تاغللاب ريسافتلا - 7- ب

 مالعالا سرهف

 نكامألا سرهف
 0000 تاعوضوملا سرهف
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